
 

NÁMSKEIÐSLÝSINGAR Í REKSTRARIÐNFRÆÐI 
 
 
AI HAG 1003   HAGFRÆÐI                                      6 ECTS  
Ár: 1.ár. 
Önn: Haustönn. 
Stig námskeiðs: Grunnnám - grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs: Skyldunámskeið. 
Undanfarar: Diplomapróf í byggingar-, raf- eða véliðnfræði. 
Skipulag: Kennt í fjarnámi í 15 vikur, tvær staðarlotur. 
Umsjónarkennari: Jens Arnljótsson. 
Kennari: Bolli Héðinsson. 
Námsmarkmið:  Námskeiðið miðar að því að efla skilning á hagfræðilegum viðfangsefnum og 
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:  
        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. 
        Greina á milli áhrifavalda á framboð og eftirspurn.  
        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 allra 

tapsins sem getur orðið. 
        Geta beitt mismunandi flokkun gæða, s.s. einkagæði og almannagæði. 
        Þekkja hefbundnar kostnaðarnálganir, fastur-, breytilegur, meðaltals og 

jaðarkostnaður. 
        Kunna mismunandi skilgreiningar á tegundum markaða og hvað einkennir hvern þeirra. 
        Túlka og geta beitt kenningunni um val neytandans, jaðarskiptahlutfallið og vörugerðir. 
        Þekkja opinberar hagtölumælingar s.s. landsframleiðsla auk mælinga vísitalna og 

framfærslukostnaðar og vinnumarkaðar. 
        Geta greint umræðuna um endimörk framleiðslu og vaxtar. 
        Þekkja grunnstoðir fjármálakerfisins. 

 
Lýsing: Í byrjun er farið yfir grunnatriði hagfræðinnar bæði hugtök og aðferðir.  Mikil áhersla 
er lögð á hvernig finna má hugtökunum stað í viðfangsefnum hagkerfisins sem við er að 
glíma hverju sinni.  Einnig er aðferðum hagfræðinnar beitt á viðfangsefni hagstjórnar 
innanlands og utan. 

Lesefni: Mankiw & Taylor, Economics.  
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. 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 verkefni 25%. 
Tungumál: Íslenska. 
 
 
 
AI FJM 1003  FJÁRMÁL FYRIRTÆKJA                                     6 ECTS 
Ár: 1.ár. 
Önn: Haustönn. 
Stig námskeiðs: Grunnnám - grunnsnámskeið. 
Tegund námskeiðs: Skyldunámskeið. 
Undanfarar: Diplomapróf í byggingar-, raf- eða véliðnfræði. 
Skipulag: Kennt í fjarnámi í 15 vikur, tvær staðarlotur. 
Umsjónarkennari: Jens Arnljótsson. 
Kennari: Sigurjón Valdimarsson. 
Námsmarkmið: Stefnt er að því að nemendur: 

 kynnist fjármálum fyrirtækja, fjármálamarkaði og ýmsum tegundum verðbréfa, 
þannig að nemendur öðlist skilning á grunnatriðum fjármálafræðinnar. 

 
Lýsing: Nemendum er kynnt helstu viðfangsefni fjármálafræðinnar s.s. fjármál fyrirtækja, 
fjármálamarkaðir og umhverfi, gerð fjárhagsáætlana og aðferðir við mat á hlutabréfum og 
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 verð 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. 



 
 
AI FJS 1003   FJÁRMÁLSTJÓRN                                      6 ECTS 
Ár: 1.ár. 
Önn: Vorönn. 
Stig námskeiðs: Grunnnám - grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs: Skyldunámskeið. 
Undanfarar: Diplomapróf í byggingar-, raf- eða véliðnfræði. 
Skipulag: Kennt í fjarnámi í 12 vikur, tvær staðarlotur. 
Umsjónarkennari: Jens Arnljótsson. 
Kennari: Sigurjón Valdimarsson. 
Námsmarkmið: Stefnt er að því að nemendur: 

 fái innsýn í innri og ytri þætti í fjármálastjórn fyrirtækja. 

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. 
 
 
 
V-202-REGR  REKSTRARGREINING    6 ECTS 
Ár:  1. ár. 
Önn:  Vorönn. 
Stig námskeiðs:  NA 
Tegund námskeiðs:  Skylda. 
Undanfarar: V-108-REHA, Reikningshald, eða sambærilegt.  
Skipulag:  Kennt í fjarnámi í 12 vikur, tvær staðarlotur. 
Umsjónarkennari: Kennt í viðskiptadeild. 
Kennari: NN. 

Námsmarkmið:  Við lok námskeiðsins á nemandinn að hafa öðlast: 

 Þekkingu á aðferðafræði og aðferðum stjórnunarreikningsskila og rekstrargreiningar  



 Skilning á hvernig aðferðafræði og aðferðir stjórnunarreikningsskila og 
rekstrargreining notast af mismunandi stjórnendum  

 Skilning á því hvernig stjórnunarreikningsskila og rekstrargreining hefur áhrif á gæði 
ákvarðanatöku og hegðun stjórnenda  

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

 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  

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

 Beita aðferðum rekstrargreiningar til mats á stjórnunarreikningsskilakerfum 
fyrirtækja  

 Metið tengsl á milli ákvarðanatöku og t.d. kostnaðarupplýsinga í ýmsum fyrirtækjum  
 Metið mismunandi áætlanagerðaraðferðir mtt. 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), árangursstjornunaraðferðir, 
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. 
 
 
 
AI STF 1003    NÝSKÖPUN OG STOFNUN FYRIRTÆKJA                       6 ECTS  
Ár: 1.ár. 
Önn: Vorönn. 
Stig námskeiðs: Grunnnám - grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs: Skyldunámskeið. 
Undanfarar: Diplomapróf í byggingar-, raf- eða véliðnfræði. 
Skipulag:  Kennt í fjarnámi í 3 vikur í lok annar, tvær staðarlotur. 
Umsjónarkennari: Kennt í viðskiptadeild. 
Kennari:  Hrefna S. Briem. 
Námsmarkmið: Stefnt er að því að nemendur:  



 skilji mikilvægi liðs í stofnun fyrirtækja og öðlist aukinn skilning á liðshegðun. 
 læri að finna góðar viðskiptahugmyndir sem skapa störf. 
 geti beitt viðskiptafræðilegri dómgreind og haft frumkvæði. 
 geti gert framúrskarandi viðskiptaáætlun. 

 
Lýsing: Námskeiðið er viðamikið og miðar að þróun viðskiptahugmyndar yfir í 
viðskiptatækifæri og gerð fullbúinnar viðskiptaáætlunar fyrir nýtt fyrirtæki eða innan 
starfandi fyrirtækis. Námskeiðið skiptist í fjóra meginþætti:  

 Viðskiptatækifæri og uppsprettur þeirra – viðskiptahugmyndin.  
 Undirbúningur viðskiptaáætlunar – veruleikaprófið.  
 Gerð viðskiptaáætlana. 
 Kynning viðskiptahugmyndar fyrir fjárfestum. 

 
Lesefni: Osterwalder & Pigneur, Business model generation, útg. 2010. Blundel, Exploring 
entrepreneurship, útg. 2011. 
Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar og verkefnavinna. Kennsluefni á hljóðglærum og staðarlotur. 
Námsmat: Útfærsla og kynning á viðskiptahugmynd 20%. Útfærsla á viðskiptaáætlun og 
lokakynning 80%. 
Tungumál: Íslenska. 


