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REKSTRARFRÆÐI 

Rekstrarfræði er 45 ECTS eininga diplómanám sem kennt er í iðn- og tæknifræðideild Háskólans í 
Reykjavík. Einstaklingar með iðnmenntun, starfsreynslu og þekkingu á rekstri fyrirtækja eru eftirsóttir 
í atvinnulífinu. Diplómanám í rekstrarfræði er stutt og hagnýtt rekstrar- og viðskiptanám, sérstaklega 
sniðið að einstaklingum á vinnumarkaði. 

Námið er skipulagt sem 3 anna fjarnám sem kennt er samhliða vinnu og lýkur því með diplómaprófi í 
rekstrarfræði. Nemendur taka átta grunnnámskeið í viðskiptafræði, stjórnun og fjármálum. Á fyrstu 
önn taka nemendur 3 námskeið (18 ECTS ein.), á annarri 3 námskeið (16 ECTS ein.) og á þriðju önn 2 
námskeið (11 ECTS ein.). Markmið náms í rekstrarfræði er að veita nemendum víðtæka þekkingu á 
rekstri og auka færni þeirra sem vilja koma að stofnun, rekstri og stjórnun fyrirtækja. Megináhersla er 
lögð á að nemendur vinni hagnýt, raunhæf verkefni sem byggja á þekkingu kennara úr atvinnulífinu. 

Nemendur sækja fyrirlestra, verkefni og annað námsefni rafrænt á kennsluvef skólans og samskipti við 
kennara og aðra nemendur eru að mestu gegnum kennsluvefinn. Auk hefðbundins kennsluefnis eru 
notaðar talsettar glærur, myndbandsupptökur, fjarfundir og umræðuþræðir. Tvisvar á hverri önn, í 
upphafi og um miðbik annar, koma nemendur í skólann í vinnulotu yfir helgi. 

Námið er hagnýtt öllum þeim sem eru í fyrirtækjarekstri eða hyggjast fara út í rekstur. Einnig þeim sem 
vilja auka færni sína í rekstri og stjórnun almennt. Útskrifaðir nemendur hafa aflað sér almennrar 
þekkingar og skilnings á undirstöðuatriðum í fjármálum fyrirtækja, hagfræði, fjármálastjórn, 
rekstrargreiningu, nýsköpun og stofnun fyrirtækja. 

 

Inntökuskilyrði er:  

• meistarapróf í iðngrein,  

• diplómapróf í iðnfræði,  

• BSc-gráða  

eða með stúdentspróf / 4. stigs vélstjórnarpróf, og að hafa að lágmarki 5 ára reynslu af rekstri 
fyrirtækis (umsóknir þeirra einstaklinga eru metnar sérstaklega). 

 

Í þessari kennsluskrá eru birtar lýsingar á námskeiðum sem kennd eru frá hausti 2022 til hausts 2023. 

Allar námskeiðslýsingar eru birtar með fyrirvara um breytingar.   

Námsbrautarstjóri í rekstrarfræði er Jens Arnljótsson lektor. 

 

Nánari upplýsingar má sjá á https://www.ru.is/grunnnam/idnfraedi/rekstrarfraedi/ eða hafið 

samband við verkefnastjóra rekstrarfræðináms við iðn- og tæknifræðideild HR, itd@ru.is  

 

  

https://www.ru.is/grunnnam/idnfraedi/rekstrarfraedi/
mailto:itd@ru.is
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NÁMSÁÆTLUN 

Námsáætlun fyrir þau sem hefja nám í rekstrarfræði HAUSTIÐ 2022 

 

 

 Námskeið ECTS Önn 

H
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 I 

1
9

 E
C

TS
 

AI REH1003 Bókfærsla og reikningshald 6 1 

AI FJM1003 Fjármál fyrirtækja 6 1 

AI HAF1003 Hagfræði 6 1 

V
o

r 
I 1

6
 E

C
TS

 

AI STF1003 Nýsköpun og stofnun fyrirtækja 6 2 

AI STJ1002 Stjórnun, rekstur og öryggi 4 2 

AI FJS1003 Fjármálastjórn 6 2 

H
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st
 II

 1
1

 E
C

TS
 

AI RGR1003 Rekstrargreining 6 3 

AI MST1001 Mannauðsstjórnun 5 3 
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NÁMSKEIÐSLÝSINGAR Í REKSTRARFRÆÐI 

 

 

AI REH 1003  BÓKFÆRSLA OG REIKNINGSHALD 

 

Einingar:  6 ECTS einingar 
Ár:    1. ár. 
Önn:    Haustönn. 
Stig námskeiðs:  Grunnnám - grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið. 
Undanfarar:   Engir. 
Skipulag:   Kennt í fjarnámi í 15 vikur, tvær staðarlotur. 
Umsjónarkennari: Jens Arnljótsson. 
Kennari:   Sigurjón Valdimarsson. 

 

Lærdómsviðmið: Að loknu námskeiði er ætlast til að nemendur hafi öðlast eftirfarandi þekkingu, leikni 
og hæfni: 

 

Þekking: Að námskeiðinu loknu ættu nemendur að búa yfir þekkingu á: 

• helstu grunnatriðum í lögum um bókhald og ársreikninga. 

• helstu gjalda-, tekju-, eigna- og skuldareikningum í bókhaldi og ársreikningi. 

• helstu bókhaldsfærslum í fjárhagsbókhaldi og sundurliðun viðskiptamanna. 

• helstu reglum um bókhald og skil á virðisaukaskatti. 

• vöxtum og verðtryggingu í lánaviðskiptum og færslu þeirra í bókhaldi. 

• helstu reglum um fyrningu eigna. 

• bókun skammtíma og langtíma eigna í hluta- og skuldabréfa. 

• helstu færslum í launabókhaldi. 

• tölvufærðu bókhaldi, þ.e. fjárhagsbókhaldi, sölukerfi og launakerfi. 

• uppgjöri rekstrar- og efnahagsreikings og sjóðstreymi. 

• sjóðstreymi og helstu kennitölum ársreikninga. 
 

Leikni: Nemandi á að geta: 

• fært helstu viðskiptafærslur í fjárhagsbókhaldi. 

• reiknað virðisaukaskatts. reglur um bókun og skil á virðisaukaskatti. 

• reiknað vexti og verðtryggingu lána og bókað í fjárhagsbókhaldi. 

• reiknað og bókað fyrningu eða afskrift fasteigna, véla og tækja skv. reglum ríkisskattstjóra. 

• reiknað hækkun eða lækkun á verðmæti hlutabréfa og bókað endurmat í ársreining. 

• reiknað og bókað helstu færslur í launabókhaldi, m.a. lífeyrissjóð, stéttarfélagsgjald, 
staðgreiðslu skatta, mótframlag í lífeyrissjóð og tryggingagjald. 

• gert upp bókhaldið og stillt upp ársreikningi, þ.e. rekstrar- og efnahagsreikningi og sett upp 
sjóðstreymi í handfærðu bókhaldi. 

• bókað færslur fjárhagsbókhalds, launabókhald og sölukerfi í viðurkenndu tölvubókhaldskerfi. 

• tekið út uppgjör helstu atriða bókhaldsins í viðurkenndu tölvubókhaldskerfi gert upp 
virðisaukaskatt, sýnt sundurliðun viðskiptamanna og uppgjör rekstrar- og efnhagsreiknings. 

• reiknað helstu kennitölur ársreikninga. 
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Hæfni: Nemandi á að geta: 

• staðið fjárhagslega fyrir rekstri smærri fyrirtækja.  

• handfært eða notað viðurkennd tölvubókhaldskerfi til að færa bókhald fyrir smærri fyrirtæki 
og sett upp ársreikning. 

• metið ársreikninga fyrirtækja og túlkað þær upplýsingar sem þar koma fram. 
 

 

Lýsing: Grunnþættir bókfærslu. Gjöld, tekjur, skuldir, og eignir. Samband höfuðbókar, dagbókar og 
efnahagsbókar. Undirbækur. Undirstöðuatriði tölvubókhalds. Virðisaukaskattsfærslur. 
Reikningsjöfnuður. Millifærslur. Uppgjör. Fjárhagsbókhald: Góð reikningsskilavenja. Bókhaldslög og 
bókhaldsgögn, tekju- og gjaldaskráning, reglur um bókun og skil á virðisaukaskatti. Launabókhald: 
launaútreikningur, lífeyrissjóður, félagsgjöld o.fl. Skilagreinar lífeyrissjóðs, opinberra gjalda, 
staðgreiðslu skatta og tryggingargjalds. Skattskil, fyrningar, rekstur bifreiða. 

 

Lesefni: Sigurjón Valdimarsson, Bókfærsla og reikningshald, útg. 2016 (ekki er hægt að nota eldri 
útgáfur). 

Kennsluaðferðir: Kennt í fjarnámi í 15 vikur, tvær staðarlotur. Fyrirlestrar, sýnidæmi, verkefni og 
úrlausnir í staðarlotum og gegnum rafrænt kennslukerfi. Námsefni á kennsluvef sem fylgt er eftir með 
reglulegum skilaverkefnum yfir önnina. Leiðbeiningar frá kennara á kennsluvef, námsefni á 
hljóðglærum, umræðuþræðir.  

Námsmat: 4 klst. skriflegt lokapróf gildir 52% og ná þarf einkunn 5,0.  Skilaverkefni (5) gilda 24% og ná 
þarf meðaleinkunn 5,0.  Netbókhaldsverkefni gilda 24%, þarf að vinna til fullnustu þ.e. nemandi þarf 
að leiðrétta villur þar til rétt niðurstaða fæst.  Skilaskylda er á öllum verkefnum.  

Tungumál: Íslenska. 
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AI FJM 1003  FJÁRMÁL FYRIRTÆKJA 

 

Einingar:  6 ECTS einingar 
Ár:   1. ár. 
Önn:   Haustönn. 
Stig námskeiðs:  Grunnnám - grunnsnámskeið. 
Tegund námskeiðs: Skyldunámskeið. 
Undanfarar:  Engir. 
Skipulag:  Kennt í fjarnámi í 15 vikur, tvær staðarlotur. 
Umsjónarkennari: Jens Arnljótsson. 
Kennari:  Sigurjón Valdimarsson. 

 

Lærdómsviðmið: Að loknu námskeiði er ætlast til að nemendur hafi öðlast eftirfarandi þekkingu, leikni 
og hæfni: 

 

Þekking: Við lok námskeiðs mun nemandi hafa þekkingu á: 

• helstu atriðum er varða verðmat fyrirtækja og eigna í hluta- og skuldabréfum.  

• helstu hugtökum fjármálafræðinnar, tímavirði peninga, grunnþætti í vaxtaákvörðunum og 
áhrif skatta á fjármagnskostnað. 

• sambandi áhættu og ávöxtunar og mikilvægi þess að dreifa áhættunni með fjölbreyttum 
fjárfestingum. 

• meginþáttum fjármálakerfisins og helstu störfum við fjármál fyrirtækja og á 
fjármálamörkuðum. 

 

Leikni: Við lok námskeiðs mun nemandi geta: 

• reiknað núvirði og/eða framvirði greiðslna. 

• reiknað grunnþætti vaxta, tímaróf vaxta og framvirka vexti. 

• reiknað fjármagnskostnað fyrirtækja út frá fjármögnun með hlutafé eða skuldum að teknu 
tilliti til skatta. 

• reiknað verðmæti fyrirtækja með arðgreiðslulíkaninu eða sjóðstreymisgreiningu. 

• reiknað veginn meðalfjármagnskostnað. 

• reiknað verðmæti fjárfestinga með endurgreiðsluaðferð, núvirðisreikningum og innri vöxtum. 

• reiknað viðbótarfjárþörf fyrirtækisins á næsta ári vegna aukningar í sölu eða fjárfestinga í nýrri 
framleiðslu. 

Hæfni: Við lok námskeiðs mun nemandi geta: 

• metið ársreikninga fyrirtækja og túlkað þær upplýsingar sem þar koma fram. 

• tekið þátt í umræðum um verðmat hluta- og skuldabréfa. 

• metið hagkvæmni fjárfestinga með tilliti til fjármagnskostnaðar.  

 

Lýsing: Nemendum er kynnt helstu viðfangsefni fjármálafræðinnar s.s. fjármál fyrirtækja, 
fjármálamarkaðir og umhverfi, gerð fjárhagsáætlana og aðferðir við mat á hlutabréfum og 
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skuldabréfum. Kynntar eru kenningar við mat á markaðsvirði verðbréfa sem og vaxtareikningur og 
aðferðir við að meta gildi fjármagns á mismunandi tíma með núvirðisreikningi. Farið verður yfir 
ársreikninga fyrirtækja og fjallað verður um reglur og skattamál og áhrif þeirra á fjárfestingar og 
rekstur. Úrlausnir verkefna byggja á því að nota Excel töflureikni með fjármálaföllum. Nemendur þurfa 
að kunna skil á fjármálaföllum í Excel. Á lokaprófi þurfa nemendur að geta leyst dæmi í Excel.  

 

Lesefni: Brigham & Houston, Fundamentals of Financial Management, 10., 11. eða 12. útgáfa. 

Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar, sýnidæmi, verkefni og úrlausnir í staðarlotum og gegnum rafrænt 
kennslukerfi. Námsefni á kennsluvef sem fylgt er eftir með reglulegum skilaverkefnum yfir önnina. 
Leiðbeiningar frá kennara á kennsluvef, námsefni á hljóðglærum, umræðuþræðir.  

Kennsla fer fram í fjarnámi. Í fyrri staðlotu verður gefið almennt yfirlit yfir námsefnið og farið í notkun 
Excel við fjármálaútreikninga. Fyrirlestrar á glærum og/eða hljóðglærum verða settir inn á netið. 
Námið byggir mikið á útreikningum þannig að stór hluti af leiðsögn kennara er í gegnum ábendingar 
um útreikning á tilteknum dæmum og lausnir sem sýndar verða á þeim. Lögð verða fyrir 10 
skilaverkefni, sem felast í dæmaútreikningi, hugtökum og spurningum úr námsefninu. 

Skil verkefna eru að jafnaði vikulega. sbr. kennsluáætlun. 

Námsmat: 10 skilaverkefni, sem gilda 40%. Skila ber öllum verkefnunum og ná þarf 5,0 í meðaleinkunn 
þeirra. Lokapróf 60%, ná þarf lágmarkseinkunn 5,0 í lokaprófi. 

Tungumál: Íslenska. 
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AI HAG 1003 HAGFRÆÐI 

 

Einingar:  6 ECTS einingar 
Ár:    1. ár. 
Önn:    Haustönn. 
Stig námskeiðs: Grunnnám - grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs: Skyldunámskeið. 
Undanfarar:  Engir 
Skipulag:  Kennt í fjarnámi í 15 vikur, tvær staðarlotur. 
Umsjónarkennari: Jens Arnljótsson. 
Kennari:  Bolli Héðinsson. 

 

Lærdómsviðmið:  Námskeiðið miðar að því að efla skilning á hagfræðilegum viðfangsefnum, gera 
nemendum ljóst hversu víðtæk viðfangsefni hagfræðinnar eru og hvernig megi beita aðferðum hennar 
í daglegum viðfangsefnum í leik og starfi. Að námskeiðinu loknu eiga nemendur að:  

 

Þekking 

• Skilja grundvallaratriði hagfræðinnar og samhengi þeirra innbyrðis. 

• Átta sig á hringrás hagkerfisins. 

• Þekkja framleiðsluþættina og framleiðslujaðarinn. 

• Þekkja til hlítar og geta beitt hugmyndinni um hlutfallslega yfirburði, sérhæfingu og algjöra 
yfirburði. 

• Þekkja opinberar hagtölumælingar s.s. landsframleiðsla, auk mælinga vísitalna og 
framfærslukostnaðar og vinnumarkaðar. 

• Þekkja grunnstoðir fjármálakerfisins. 
 

Leikni 

• Skilja hvað átt er við með teygni framboðs og eftirspurnar. 

• Átta sig á áhrifum inngripa ríkisvaldsins á framboð og eftirspurn.  

• Átta sig á áhrifum skattlagningar og áhrifum viðskiptahindrana. 

• Kunna skil á ábata af viðskiptum, skiptingunni milli kaupenda og seljenda auk alls tapsins sem 
getur orðið. 
 

Hæfni 

• Geta beitt mismunandi flokkun gæða, s.s. einkagæði og almannagæði. 

• Staðið fyrir hefbundnum kostnaðarnálgunum um fastan-, breytilegan, meðaltals og 
jaðarkostnað. 

• Skilgreint mismunandi tegundir markaða og hvað einkennir hvern þeirra. 

• Túlka og geta beitt kenningunni um val neytandans, jaðarskiptahlutfallið og vörugerðir. 

• Geta greint umræðuna um endimörk framleiðslu og vaxtar. 
 

Lýsing: Í byrjun er farið yfir grunnatriði hagfræðinnar, bæði hugtök og aðferðir.  Áhersla lögð á hvernig 
finna má hugtökunum stað í viðfangsefnunum sem við er að glíma hverju sinni. Einnig er aðferðum 
hagfræðinnar beitt á viðfangsefni hagstjórnar innanlands og utan. 
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Lesefni: Mankiw & Taylor, Economics.  

Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar, verkefni og úrlausnir í gegnum rafrænt kennslukerfi. Námsefni á 
kennsluvef sem fylgt er eftir með reglulegum rafrænum skilaverkefnum yfir önnina. Leiðbeiningar frá 
kennara á kennsluvef, námsefni á hljóðglærum, umræðuþræðir. Vikuleg verkefni til að leysa á 
kennsluvefnum. Fyrirlestrar með glærum sem settar eru á vef námskeiðsins fyrir hverja viku. 

Námsmat: Lokapróf og vikuleg verkefni eftir að námskeiðið er hafið. Skriflegt lokapróf gildir 75% og 
verkefnin sem leyst hafa verið á önninni 25%. 

Tungumál: Íslenska. 
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AI STF 1003  NÝSKÖPUN OG STOFNUN FYRIRTÆKJA 

 

Einingar:  6 ECTS einingar 
Ár:   1.ár. 
Önn:   Vorönn. 
Stig námskeiðs:  Grunnnám - grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs: Skyldunámskeið. 
Undanfarar:  Engir. 
Skipulag:  Kennt í fjarnámi í 3 vikur í lok annar, tvær staðarlotur. 
Umsjónarkennari: Jens Arnljótsson 
Kennari:  Hrefna Sigríður Briem.   

 

Lærdómsviðmið: Að loknu námskeiði er ætlast til að nemendur hafi öðlast eftirfarandi þekkingu, leikni 
og hæfni: 

 

Þekking:  

• Nemendur geti gert grein fyrir grunnhugtökum í frumkvöðlafræðum og þekki hugtökin; 
viðskiptatækifæri, viðskiptamódel, viðskiptaáætlun, styrki, örfjárfestingar, viðskiptaenglar, 
framtaksfjárfestingar, frumkvöðlasetur 

• Skilji mikilvægi teyma við stofnun fyrirtækja og öðlist aukinn skilning á liðshegðun 
• Nemendur læri að finna viðskiptatækifæri og uppsprettur þeirra  
• Nemendur geti áttað sig á samhengi nýsköpunar og hugmynda sem skapa störf 
• Nemendur hafi skilning á vaxtaferli fyrirtækja 
• Nemendur hafi skilning á nýsköpunar- og frumkvöðlaumhverfinu á Íslandi og hvaða 

grunnþjónusta standi til boða á mismunandi stigum eftir þörfum sprotafyrirtækja fram að 
framtaksfjárfestingu 

• Nemendur þekki grunnþjónustuveitur á vefnum sem aðstoði frumkvöðla við framgang sinna 
viðskiptahugmynda 

Hæfni: 

• Nemendur geti haldið blaðlausar kynningar um viðskiptahugmynd  
• Nemendur geti haldið fjárfestingakynningu um viðskiptahugmynd 
• Nemendur geti teiknað dæmi um vaxtaferil sprotafyrirtækja 
• Nemendur geti gert grunn að viðskiptaáætlun og beitt veruleikaprófi  
• Nemendur skilji umfjöllun fjölmiðla um nýsköpunar og frumkvöðlaumhverfið 
• Nemendur geti talað við mögulega viðskiptavini viðskiptahugmyndar og fengið upplýsingar 

um þarfir þeirra og hvort viðskiptahugmyndin samræmist þeim þörfum eða hvort gera þurfi 
breytingar 

Leikni: 

• Nemendur geti metið áhrif stjórnvaldsaðgerða á stuðningsumhverfi nýsköpunar og 
frumkvöðlaumhverfisins 

• Nemendur átti sig á hvaða gögn gefi upplýsingar um þróun nýsköpunar og 
frumkvöðlaumhverfisins 

• Nemendur geti túlkað umfjöllun fjölmiðla um sprotafyrirtæki 
• Nemendur viti hvaða lykilskjöl eru nauðsynleg til að stofna fyrirtæki á Íslandi og þau 

lykilatriði sem beri að huga að í þeim efnum  
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• Kynning viðskiptahugmyndar fyrir fjárfestum  
• Geti beitt viðskiptafræðilegri dómgreind og haft frumkvæði 

 

Lýsing: Nemendur þróa og vinna að viðskiptahugmynd, framkvæma hönnunarspretti, koma 
hugmyndinni í framkvæmd og stofna nýtt sprotafyrirtæki eða þróa hugmyndina innan starfandi 
fyrirtækis. Helstu efnisþættir eru: Viðskiptamódel, áætlagerð, fjárhagsáætlun, fjármögnun, 
markaðssetning, sala og kynning. 

 
Lesefni:  

Jake Knapp, John Zeratsky. 2016. Sprint: How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five 
Days: https://www.amazon.com/Sprint-Solve-Problems-Test-Ideas/dp/1442397683 

Jessica Livingstone. 2009. Founders at Work: Stories of Startups' Early Days: https://www.amazon.com/Founders-

Work-Stories-Startups-Early/dp/1430210788 

Brad Feld, Jason Mendelson. 2019. Venture Deals: Be Smarter Than Your Lawyer and Venture 
Capitalist: https://www.amazon.com/Venture-Deals-Smarter-Lawyer-Capitalist/dp/1119259754/ 

• Zero to One - https://www.amazon.com/Zero-One-Notes-Startups-Future/dp/0804139296  
• Sprint - https://www.amazon.com/Sprint-Solve-Problems-Test-Ideas/dp/150112174X   
• Do things that don't scale by Paul Graham, Ycombinator   
• How to choose your business idea   
• Organic Startup Ideas  
• How Great Leaders Inspire Action   
• How to start a startup   
• Overview of The Design Sprint  
• Writing a business plans  
• How to present to investors  

Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar og verkefnavinna. Kennsluefni á hljóðglærum og staðarlotur. 

Námsmat: Teymi og samningar; Samskiptagildasamningur (staðið/fallið) Stofngögn fyrirtækja 
(staðið/fallið), Lyftukynningar (5%), Viðskiptahugmynd; Samantekt (5%) Kynningarmyndband (5%), 
Hönnunarsprettur; Samantekt (15%) Myndir (5%), Lokakynning, Samantekt (5%), Fjárhagsáætlun 
(15%), Munnleg kynning (10%), Kynningarglærur (15%), Jafningjamat (20%).     

Tungumál: Íslenska 

 

 

  

https://www.amazon.com/Sprint-Solve-Problems-Test-Ideas/dp/1442397683
file:///C:/Users/hrefnab/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VF2A1KOU/Founders%20at%20Work:%20Stories%20of%20Startups'%20Early%20Days
https://www.amazon.com/Founders-Work-Stories-Startups-Early/dp/1430210788
https://www.amazon.com/Founders-Work-Stories-Startups-Early/dp/1430210788
https://www.amazon.com/Venture-Deals-Smarter-Lawyer-Capitalist/dp/1119259754/
https://www.amazon.com/Zero-One-Notes-Startups-Future/dp/0804139296
https://www.amazon.com/Sprint-Solve-Problems-Test-Ideas/dp/150112174X
http://www.paulgraham.com/ds.html
https://techcrunch.com/2012/10/19/how-to-choose-your-startup-idea/
http://www.paulgraham.com/organic.html
https://www.youtube.com/watch?v=qp0HIF3SfI4
https://www.youtube.com/watch?v=CBYhVcO4WgI
http://www.gv.com/sprint/
https://www.sequoiacap.com/article/writing-a-business-plan/
https://www.sequoiacap.com/article/how-to-present-to-investors/
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AI STJ 1002  STJÓRNUN, REKSTUR OG ÖRYGGI  

 

Einingar:  4 ECTS einingar 
Ár:   1. ár. 
Önn:    Vorönn. 
Stig námskeiðs:  Grunnnám - grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið. 
Undanfarar:   Engir. 
Skipulag:   Kennt í fjarnámi í 15 vikur, tvær staðarlotur. 
Umsjónarkennari:  Jens Arnljótsson. 
Kennari:   Karl Guðmundur Friðriksson. 

 

Lærdómsviðmið: Við lok námskeiðs mun nemandinn hafa grunnþekkingu á hagnýtri stjórnun og 
rekstri fyrirtækja. Sé meðvitaður um samfélagslegar kröfur til stjórnenda og umhverfi þeirra út frá 
ólíkum viðhorfum og gildismati. Skilji mikilvægi mannlegra samskipta á vinnustað og þekki vel til 
öryggismála og mikilvægis heilbrigðs vinnuumhverfis. 
 
Þekking: Við lok námskeiðs mun nemandi hafa þekkingu á:  

• Mikilvægi nýsköpunar og umbóta í rekstri. 

• Hugtökum og aðferðum gæðastjórnunar. 

• Helstu kennitölum í rekstri og hafi skilning á mikilvægi þeirra. 

• Mikilvægi öryggismála og vinnuumhverfis. 
 
Leikni: Við lok námskeiðsins mun nemandi hafa leikni í:  

• Stjórnun, rekstri og öryggismálum til að geta staðið fyrir rekstri smærri atvinnufyrirtækja.  

• Að nýta fjárhagslegar upplýsingar til umbóta í rekstri. 

• Að gera framkvæmdaráætlanir fyrir smærri verkefni.  
 
Hæfni: Við lok námskeiðsins mun nemandi hafa hæfni:  

• Í að stjórna starfsmönnum á vettvangi og teymum. 

• Í að meta öryggi í vinnuumhverfi og geta mótað umbætur á sviði   öryggismála. 

• Í að geta hugað að breyttum viðskiptalíkönum til umbóta í rekstri. 

Lýsing: Stjórnun sem fræðigrein, undirstaða stjórnunarlegs skilnings. Rekstrarumhverfi, 
fyrirtækjabragur og viðskiptasiðferði. Farið er í forystuhlutverk stjórnandans, stefnumótun, 
markmiðasetning og áætlanagerð, hagnýt atriði varðandi stjórnun teyma, stjórnun vinnufunda, ritun 
fundargerða og verkstjórn. Öryggismálum á vinnustöðum er gerð góð skil.  

Lesefni: Karl Friðriksson, Richard Keegan og Eddie O´Kelly, Fyrirmyndarstjórnun. Hagnýt viðmið og 
samkeppnisforskot, NMI 2014. 

Kennsluaðferðir: Kennt í fjarnámi í 15 vikur, tvær staðarlotur. Fyrirlestrar, sýnidæmi, verkefni og 
úrlausnir í staðarlotum og í gegnum rafrænt kennslukerfi. Námsefni á kennsluvef sem fylgt er eftir með 
reglulegum skilaverkefnum yfir önnina. Leiðbeiningar frá kennara á kennsluvef, námsefni á 
hljóðglærum, umræðuþræðir.  

Námsmat: 3 klst. skriflegt próf. 

Tungumál: Íslenska. 
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AI RGR 1003  REKSTRARGREINING 

 

Einingar:   6 ECTS einingar 
Ár:   1. ár. 
Önn:   Vorönn. 
Stig námskeiðs:  Grunnnám - grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs: Skylda 
Undanfarar:  Engir 
Skipulag:  Kennt í fjarnámi í 12 vikur, tvær staðarlotur. 
Umsjónarkennari:  Jens Arnljótsson. 
Kennari:   Rúnar Steinn Valdimarsson. 

Lærdómsviðmið: Að loknu námskeiði er ætlast til að nemendur hafi öðlast eftirfarandi þekkingu, 
leikni og hæfni: 

Þekking: Að námskeiðinu loknu ættu nemendur að búa yfir þekkingu: 

• Á aðferðafræði og aðferðum stjórnunarreikningsskila og rekstrargreiningar  
• Á því hvernig aðferðafræði og aðferðir stjórnunarreikningsskila og rekstrargreining notast af 

mismunandi stjórnendum  
• Á því hvernig stjórnunarreikningsskila og rekstrargreining hefur áhrif á gæði ákvarðanatöku 

og hegðun stjórnenda  

Leikni: Við lok námskeiðsins á nemandinn að hafa öðlast leikni til að: 

• Geta sett upp einfalt stefnumiðað skorkort sem styður við ákvarðanatöku stjórnenda  
• Framkvæma kostnaðargreiningar og séð hver tengsl eru á milli kostnaðarhluta og hegðun 

kostnaðar  
• Sett upp einföld aðgerðabundin kostnaðarmatslíkön (activity based costing)  
• Færni til að útbúa einfaldar rekstraráætlanir og framkvæmt frávikagreiningar á þeim og 

rauntölum  

Hæfni: Við lok námskeiðsins á nemandinn að hafa öðlast hæfni til að: 

• Beita aðferðum rekstrargreiningar til mats á stjórnunarreikningsskilakerfum fyrirtækja  
• Meta tengsl á milli ákvarðanatöku og t.d. kostnaðarupplýsinga í ýmsum fyrirtækjum  
• Meta mismunandi áætlanagerðaraðferðir m.t.t. tegundar og stærðar fyrirtækja  

Lýsing: Fjallað verður um grundvallaratriði stjórnunarreikningsskila, m.a. hvernig gott 
stjórnunarreikningsskilakerfi eykur gæði ákvarðanatöku stjórnenda og þar með skapar 
samkeppnisyfirburði, uppsetningu stjórnendaupplýsinga í t.d. balanced scorecards, mikilvægi 
kostnaðargreininga, hegðun og tegund kostnaðar, aðferðir við kostnaðargreiningu, verkgrundaðan 
kostnaðarreikning (activity based costing), árangursstjórnunaraðferðir, áætlanagerðir, spálíkön og 
frávikagreiningu. 

Lesefni: Atkinson, Kaplan, Matsumara, Young, Management Accounting: Information for Decision-
Making and Strategy Execution International Edition, 6. útgáfa 2011. 

Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar og dæmatímar. 

Námsmat: Hópverkefni, miðannarpróf og lokapróf. 

Tungumál: Íslenska. 



 

15 

 

AI FJS 1003  FJÁRMÁLSTJÓRN 

 
Einingar:   6 ECTS einingar 
Ár:   2. ár. 
Önn:   Haustönn. 
Stig námskeiðs:  Grunnnám - grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs: Skyldunámskeið. 
Undanfarar:  Engir. 
Skipulag:  Kennt í fjarnámi í 12 vikur, tvær staðarlotur. 
Umsjónarkennari: Jens Arnljótsson. 
Kennari:  Sigurjón Valdimarsson. 
 

Lærdómsviðmið: Að loknu námskeiði er ætlast til að nemendur hafi öðlast eftirfarandi þekkingu, leikni 
og hæfni: 

 

Þekking: Við lok námskeiðs mun nemandi hafa þekkingu á: 

• helstu atriðum í áætlanagerð um efnahag, rekstur og greiðslustreymi. 
• helstu kennitölum fjármála og geta túlkað breytingar þeirra milli ára. 
• helstu áhættuþáttum er varða fjármagnsskipan fyrirtækja. 
• helstu aðferðir við veltu- og lausafjárstýringu. 

 

Leikni: Við lok námskeiðs mun nemandi hafa leikni til að geta: 

• reiknað kennitölur ársreikninga og sett upp sjóðstreymi. 
• sett upp fjárhagsáætlun og gert spá þróun rekstrarreiknings, greiðsluáætlunar - og 

efnahagsreiknings. 
• reiknað rekstrarjafnvægi og skýrt áhrif fasta og breytilega kostnaðarins á rekstrarvogun. 
• reiknað áhrif vaxandi skuldsetningar á fjármagnskostnað og útskýrt áhrif fjármagns-vogunar á 

áhættu. 
• reiknað áhrif klofningu hlutabréfa eða endurkaup á eigin bréfum á hlutabréfaverð. 
• reiknað umbreytingatíma lausafjár. 
• reiknað kostnað við að nýta afsláttarkjör í viðskiptum. 
• reiknað viðbótarfjárþörf fyrirtækisins á næsta ári vegna aukningar í sölu eða fjárfestinga í nýrri 

framleiðslu. 
• reiknað viðbótarfjárþörf fyrirtækisins á næsta ári vegna aukningar í sölu eða fjárfestinga í nýrri 

framleiðslu. 
• reiknað viðbótarfjárþörf fyrirtækisins á næsta ári vegna aukningar í sölu eða fjárfestinga í nýrri 

framleiðslu. 
• reiknað verðmæti kaup- og söluréttar, framvirkt gengi og ábata af vaxtaskiptasamningi. 
• reiknað hagkvæmni erlendra fjárfestinga með tilliti til gengisbreytinga. 
• reiknað verðmæti kaup- og söluréttar, framvirkt gengi og ábata af vaxtaskiptasamningi. 

Hæfni Við lok námskeiðs mun nemandi hafa hæfni til að geta: 

• lesið ársreikninga fyrirtækja og túlkað þær upplýsingar sem þar koma fram. 
• tekið þátt í umræðum um fjárhagslegan styrkleika fyrirtækis út frá ársreikningi. 
• Metið hagkvæmni erlendra fjárfestinga með tilliti til gengisbreytinga. 
• gert viðskiptaáætlun og rökstutt fjármálalega liði hennar. 
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Lýsing: Litið verður á innri og ytri þætti í fjármálastjórn fyrirtækja. Áætlanagerð um rekstur, greiðslur 
og væntanlega eignastöðu. Stefnumótandi áætlanagerð og arðsemismælingar. Notkun bókhaldsgagna 
til að greina kostnaðarmyndun innan fyrirtækisins og skiptingu kostnaðar á deildir og vörur. Farið yfir 
helstu aðferðir við kostnaðarskiptingu og frávikagreiningu. Farið yfir helstu atriði er varða fjárstýringu 
fyrirtækis og fjármögnunarleiðir á innlendum og erlendum mörkuðum. 
 
Lesefni: Brigham og Houston, Fundamentals of Financial Management. 10.útgáfa. 

Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar, sýnidæmi, verkefni og úrlausnir í staðarlotum og gegnum rafrænt 
kennslukerfi. Námsefni á kennsluvef sem fylgt er eftir með reglulegum skilaverkefnum yfir önnina. 
Leiðbeiningar frá kennara á kennsluvef, námsefni á hljóðglærum, umræðuþræðir.  

Námsmat: Lokapróf 65%, ná þarf lágmarkseinkunn 5,0 í lokaprófi. 10 skilaverkefni gilda 35%. Skila ber 
öllum verkefnunum en 7 efstu gilda til einkunnar og ná þarf 5,0 í meðaleinkunn þeirra. 

Tungumál: Íslenska. 
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AI MST 1001 MANNAUÐSSTJÓRNUN (drög) 

 
Einingar:   5 ECTS einingar 
Ár:   2. ár. 
Önn:   Haustönn. 
Stig námskeiðs:  Grunnnám - grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs: Skyldunámskeið. 
Undanfarar:  Engir 
Skipulag:  Kennt í fjarnámi í 12 vikur, tvær staðarlotur. 
Umsjónarkennari:  Jens Arnljótsson. 
Kennari:   Jóhanna Ella Jónsdóttir. 
 

Lærdómsviðmið: Að loknu námskeiði er ætlast til að nemendur hafi öðlast eftirfarandi þekkingu, leikni 
og hæfni: 

 

Þekking: Við lok námskeiðs mun nemandi hafa þekkingu á: 

• lykilhugtökum og aðferðum á sviði mannauðsstjórnunar. 

• helstu hornsteinum fræðasviðsins. 

 

Leikni: Við lok námskeiðs mun nemandi hafa leikni til að geta: 

• gert grein fyrir stefnumótandi hlutverki mannauðsstjórnunar og möguleikum sem í því 

hlutverki felast fyrir samkeppnishæfni fyrirtækja 

• beitt gagnrýnum aðferðum við greiningu á siðferðilegum, lagalegum og samfélagslegum 

áskorunum á sviði starfsmannamála. 

 

Hæfni: Við lok námskeiðs mun nemandi hafa hæfni til að geta: 

• Framkvæmt greiningu á störfum, hannað starfslýsingu, viðtalsramma fyrir ráðningarviðtal og 

frammistöðumat fyrir tiltekið starf. 

• Gert grein fyrir verksviði og helstu verkefnum mannauðsstjórnunardeildar og stjórnenda á 

sviði starfsmannamála. 

 

Lýsing: Fjallað er um ferli mannauðsstjórnunar frá ráðningu til starfsloka, þ.m.t. mönnun og ráðningar, 
þjálfun og starfsþróun, frammistöðustjórnun, launastjórnun, starfsmannatengsl og vinnurétt. Áhersla 
er lögð á tengsl mannauðsstjórnunar við stefnumótun fyrirtækja og stofnana, verkaskiptingu og 
hlutverk almennra stjórnenda og starfsmannadeilda og mælingar á árangri. Verklegum æfingum og 
lausn raundæma er ætlað að þjálfa ýmis atriði námsins. 

 

Lesefni: Ekkert skráð lesefni 

Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar, sýnidæmi, verkefni og úrlausnir í staðarlotum og gegnum rafrænt 
kennslukerfi. Námsefni á kennsluvef sem fylgt er eftir með reglulegum skilaverkefnum yfir önnina. 
Leiðbeiningar frá kennara á kennsluvef, námsefni á hljóðglærum, umræðuþræðir.  

Námsmat: Einstaklingsverkefni og lokapróf  

Tungumál: Íslenska. 
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LÆRDÓMSVIÐMIÐ Í REKSTRARFRÆÐI 

 

ÞEKKING  

 

Lærdómsviðmið fyrir diplómanám í rekstrarfræði tilgreina að handhafar prófgráðunnar geti beitt 

aðferðum og verklagi þekkingar innan fræðasviðsins eins og hér greinir: 

Kunni skil á helstu reglum um bókhald. 

Hafi grunnþekkingu á hagnýtri stjórnun og rekstri fyrirtækja. 

Skilji hagfræðileg viðfangsefni og þekki grunnstoðir fjármálakerfisins. 

Öðlist skilning á grunnatriðum fjármálafræði. 

Skilji hvernig aðferðafræði og aðferðir rekstrargreiningar notast af mismunandi stjórnendum. 

Skilji mikilvægi liðs í stofnun fyrirtækja og öðlist aukinn skilning á liðshegðun. 

Skilji hvernig rekstrargreining hefur áhrif á gæði ákvarðanatöku og hegðun stjórnenda. 

 

LEIKNI 

 

Lærdómsviðmið fyrir diplómanám í rekstrarfræði tilgreina að handhafar prófgráðunnar geti beitt 

aðferðum og verklagi þekkingar innan fræðasviðsins eins og hér greinir: 

Geti framkvæmt kostnaðargreiningar og útbúið einfaldar rekstraráætlanir. 

Geti beitt þekkingu sinni í hagnýtri stjórnun, rekstri og öryggismálum. 

Geti reiknað og bókað allar helstu færslur og aðgerðir í bókhaldi. 

Sé meðvitaður um samfélagslegar kröfur til stjórnenda og umhverfi þeirra út frá ólíkum viðhorfum 

og gildismati. 

Skilji mikilvægi mannlegra samskipta á vinnustað og þekki vel til öryggismála og mikilvægis heilbrigðs 

vinnuumhverfis. 

 

HÆFNI 

 

Lærdómsviðmið fyrir diplómanám í rekstrarfræði tilgreina að handhafar prófgráðunnar geti beitt 

þekkingu sinni og leikni á hagnýtan hátt eins og hér greinir: 

Staðið fjárhagslega fyrir rekstri smærri fyrirtækja. 

Skilji mikilvægi mannlegra samskipta á vinnustað og þekki vel til öryggismála og mikilvægis heilbrigðs 

vinnuumhverfis. 
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Öðlist hæfni til að takast á við hlutverk og ábyrgð við rekstur fyrirtækja. 

Geti metið tengsl á milli ákvarðanatöku og upplýsinga. 

Geti metið mismunandi áætlanagerðaraðferðir. 

Geti beitt viðskiptafræðilegri dómgreind og haft frumkvæði. 

Geti að fenginni viðskiptahugmynd gert grunn að viðskiptaáætlun. 


