
Fjölbreytt, krefjandi og skemmtilegt
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Hvers vegna stjórnmálafræði?
Stúdentum er boðið upp á fjölbreytt nám í alþjóðastjórnmálum, 
samanburðarstjórnmálum og stjórnmálum einstakra landa og 
heimshluta. Áhersla er lögð á aðferðafræði eins og gerð skoð-
anakannana, opinbera stjórnsýslu og stefnumótun, margbreyti-
leika og kynjafræði. 

Lögð er áhersla að tengja saman alþjóðlega og innlenda stjór-
nmálaviðburði samtímans við kenningar stjórnmálafræðinnar 
með það að markmiði að greina viðburðina og öðlast dýpri 
skilning á þeim. 

Stúdentar stunda nám og skrifa lokaritgerðir að eigin vali hjá 
fremstu sérfræðingum landsins á þessum sviðum. 

Vel er tekið á móti nýnemum og fá þeir m.a. leiðsögn kennara 
fyrsta árið í náminu og taka sérstakt inngangsnámskeið.

Nemendum gefst kostur á að fara í skiptinám til bestu háskóla 
heims. Einnig stendur nemendum til boða fjöldi fróðlegra fyrir-
lestra erlendra og íslenskra sérfræðinga. 
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Félagslíf stjórnmálafræðinema er einkar fjölbreytt og litskrúð-
ugt. Nemendafélagið Politica leggur mikið upp úr því að sam-
hliða fræðandi námi sé skemmtilegt að stunda nám við deildina 
og er félagslíf stúdenta stór hluti af því að vera í háskóla. Lögð 
er áhersla á að stúdentar njóti háskólaáranna og allra þeirra dá-
semda sem þau hafa upp á að bjóða.

Nemendur eru vel undirbúnir undir framtíðina og hefur námið 
reynst traust undirstaða fyrir fjölbreytt framhaldsnám og marg-
vísleg störf eins og við fjölmiðla, hjá hagsmunasamtökum, ríki 
og einkafyrirtækjum hér á landi og erlendis.

Stjórnmálafræði er fræðilegt, hagnýtt og skemmtilegt nám þar 
sem allir fá að njóta sín.

Við hlökkum til að takst á við spennandi viðfangsefni með þér.

Með bestu kveðju,
Baldur Þórhallsson, prófessor og deildarforseti Stjórnmálafræði-
deildar
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Það ræðst auðvitað af starfinu, en 
það eru samt ákveðin atriði sem ég 
horfi sérstaklega eftir. Fyrst ber auð-
vitað að nefna almenna greind eða 
mögulega hæfni til að gegna starf-
inu, þar gefa einkunnir oft ágætis 
vísbendingar, þó prófskírteini segi 
ekki alla söguna. Þar á ég við eigin-
leika, svo sem sjálfstæði, frum-
kvæði og samskiptahæfni. Hér áður 
fyrr nægði e.t.v. að samskiptahæfni 
fólks væri „í lagi“, ef það byggi yfir 

góðri kunnáttu að öðru leyti. Í dag leggja vinnustaðir mun meiri 
áherslu en áður á þennan þátt, flest störf fela orðið í sér samskipti 

Eftir hverju er leitað þegar ungt háskólamenntað fólk 
er ráðið í sérfræði- eða stjórnunarstörf?  
 Hvað segja þau sem hafa reynslu af mannaráðningum? 
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Meðal þess sem ég leita gjarna eftir 
hjá ungu fólki sem sækist eftir sér-
fræði- og stjórnunarstörfum er rétt 
blanda af hugrekki og sjálfstrausti 
annars vegar en vilji til að læra nýja 
hluti og aðlagast umhverfi sínu 
hins vegar. Krefjandi menntun sem 
þó leyfir ákveðið frelsi í hugsun er 
líkleg til að tryggja þetta. Þá finnst 
mér afar mikilvægt að hafa alþjóð-
lega færni, en í því felst að horfa til 

af einhverju tagi, svo sem í gegnum tölvupóst, smáskilaboð, 
samtöl, samvinnu eða fundi.  Mér finnst enn fremur sérstaklega 
ánægjulegt þegar ég hitti ungt metnaðarfullt fólk sem er tilbúið 
til að standa á eigin skoðunum og er óhrætt við að fara ótroðnar 
slóðir við að ná settum markmiðum.

Í mínu námi í stjórnmálafræðinni fékk ég þekkingu og þjálfun 
sem er liður í þessu og nýtist manni óháð starfvettvangi, svo 
sem gagnrýna hugsun, undirstöðuatriði aðferðafræði, tölfræði, 
rannsóknir og röksemdafærslur. Sjálf upplýsingaöflunin, þjálfun 
í tjáningu og ritun, ásamt undirbúningi við námið og framsetn-
ingu á upplýsingum voru mikilvægir þættir, sem hafa komið sér 
vel.

Gestur G. Gestsson, forstjóri Advania, stjórnmálafræðingur

erlendra fyrirmynda og vera ekki of bundinn við það sem er á 
Íslandi eða hefur tíðkast á Íslandi, auk þess sem tungumálakunn-
átta er oft mjög gagnleg. Skiptinám er jákvætt en atvinnureynsla 
erlendis enn betri. Loks getur brennandi áhugi á starfi og starfs-
vettvangi skilað mörgum langt, og þá sakar ekki að menn biðji 
beinlínis um starfið og lofi að standa sig vel!

Ásta Bjarnadóttir, partner hjá Capacent

Stundum er því fleygt fram, og alls 
ekki út í bláinn, að „gott fólk fái 
alltaf vinnu”. En hvað þýðir „gott 
fólk”? Fyrir utan hið augljósa, að 
hafa klárað sig vel í námi með af-
bragðs árangri, er gott fólk ábyrgt, 
samviskusamt, heiðarlegt, lausna-
miðað, duglegt og ósérhlífið. Það 
leggur metnað sinn í það sem það 
tekur sér fyrir hendur hverju sinni, 
hefur eirð í sér til að kafa djúpt í 

þau verkefni sem þess krefjast og er óhrætt við að takast á við 
nýja hluti. Gott fólk ræktar með sér sterka málvitund sem birtist 
bæði í töluðu og skrifuðu máli, það kann að afla gagnlegra upp-
lýsinga og vinna úr þeim, og það byggir upp hæfni í að halda 
kynningar og ræður. Þetta er fólk sem vex hratt í starfi og er 
líklegt til að geta fljótlega tekið á sig aukna ábyrgð. Ráðningar-
þjónusta Hagvangs leitar markvisst eftir þessum eiginleikum í 
umsækjendum í gegnum viðtöl, persónuleikapróf, umsagnir og 
fleira. 

Þórir Þorvarðarson, ráðningastjóri hjá Hagvangi 



Nám í stjórn mála fræði - fjöl breytt við fangs efni 
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Stjórn mála fræði er krefj andi nám, en jafn framt skemmti legt og 
fjöl breytt. Nám í stjórn mála fræði mið ar að því að  veita nem end-
um hald góða mennt un um stjórn mál í sem víðust um skiln ingi.

Flest ir af drifa rík ustu við burð ir sem eiga sér stað í heim in um eru 
af póli tísk um toga. Þótt á hugi fólks á stjórn mál um sé mis mik ill 
er eng in leið að láta sem stjórn mál séu ekki til. Borg ara styrj öld í 
Afr íku, hryðju verk í Evr ópu og valda rán í Asíu eru með al  þeirra 
at burða sem van ur dag blaða les andi læt ur sér ekki koma á ó vart. 
Stjórn mála bar átta hef ur fylgt mann in um frá upp hafi sögu legra 
tíma. Saga manns ins er saga á taka um völd. 

Það er ó mögu legt að  telja upp öll við fangs efni stjórn mála fræð inn-
ar hér, en svo að örfá dæmi séu nefnd leit ast stjórn mála fræð in 
við að  svara spurn ing um eins og: 

• Hvern ig skipu leggj um við sam fé lag okk ar til að há marka
 frelsi, jafn ræði og vel sæld?

• Þýð ir lýð ræði í raun og veru að al menn ing ur ráði ein hverju?

•  Hvaða þætt ir  leiða til þess að ríki há stríð? 

• Hvern ig hef ur stjórn skip an  nýrra lýð ræð is ríkja (t.d. Írak) á hrif
 á mögu leika  þeirra til að við halda lýð ræði?
 
• Hvers  vegna eru sum ríki  viljugri en önn ur til að taka þátt í
 al þjóða sam starfi, hvort sem um er að ræða Evr ópu -
 sam bandið eða  Kyoto-sátt mál ann? 

• Eru kjós end ur skyn sem is ver ur eða láta þeir til finn ing arn ar
 ráða för?

BA-NÁM Í STJÓRNMÁLAFRÆÐI
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Þekking og færni
Í BA-námi í stjórn mála fræði er lögð jöfn á hersla á ís lensk stjórn-
mál, sam an burð við önn ur ríki og al þjóða stjórn mál. 

Nem end ur öðl ast m.a. þekk ingu á:
Ís lensk um stjórn mál um: Ís lenska stjórn kerf inu og þró un þess 
á samt skipu lagi, starf semi og sögu stjórn mála flokka og hags-
muna sam taka á Ís landi.

Sam an burð ar stjórn mál um: Stjórn mál um ein stakra  landa og 
heims hluta í dag og þró un stjórn mála í mis mun andi lönd um.

Al þjóða sam skipt um: Þró un al þjóða sam skipta og á hrif um  helstu 
ger enda í heim in um á hverj um tíma. Hlut verki og á hrif um al-
þjóða stofn ana í al þjóða sam skipt um og stjórn mál um inn an lands.

Op in berri stjórn sýslu og stefnu mót un: Hlut verki, skipu lagi 
og  helstu verk efn um op in berr ar stjórn sýslu. Sam spili mark aða og 
stjórn mála, og op in berri stefnu mót un.

Stjórn mála kenn ing um: Kenn inga hefð um stjórn mála fræð inn-
ar. Skýr andi og boð andi kenn ing um. Mis mun andi sýn á mann inn 
og skipu lagi mann legs sam fé lags.

Nem end ur öðl ast m.a.  færni í:
Gagn rýnni hugs un: Við fangs efni stjórn mála fræð inn ar  byggja 
á ó lík um kenn ing um og við lest ur og fram setn ingu  þeirra  þurfa 
nem end ur að meta  kosti og  galla hvers sjón ar horns við úr lausn 
fjöl breyttra verk efna.

Að ferða fræði: Nem end ur í stjórn mála fræði læra und ir stöðu at-
riði í að ferða fræði sem ger ir þeim  kleift að fram kvæma töl fræði-
leg ar rann sókn ir í þeim til gangi að  draga á lykt an ir um hegð un 
ein stak linga og sam taka auk á hrifa stofn ana. Jafn framt öðl ast 
nem end ur  færni í að  leggja mat á rann sókn ir og rök semda færsl-
ur ann arra.

Upp lýs inga öfl un: Við rit gerð ar smíð öðl ast nem end ur  færni í að 
 safna upp lýs ing um og nýta sér í nám inu og að því  loknu.

Rit un: Stjórn mála fræði nem ar  vinna mörg verk efni þar sem þeir 
 þurfa að  svara á kveðn um spurn ing um. Til þess að  vinna verk efn-
in á full nægj andi hátt þarf nem andi að  leita  fanga víða og  setja 
svör fram á skil merki leg an og skipu leg an máta. 
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BA-nám í stjórn mála fræði (180 ein ing ar)
BA-nám í stjórn mála fræði er skipu lagt sem fullt nám í þrjú ár, 
eða 30 ein ing ar á kennslu miss eri. Á  fyrsta ári læra nem end ur 
um grund vall ar at riði ís lenska stjórn kerf is ins, klass ísk ar kenn ing ar 
um stjórn mál, und ir stöðu at riði í að ferða fræði, al þjóða stjórn mál, 
op in bera stjórn sýslu, sam an burð ar stjórn mál og vinnu lag í stjórn-
mála fræði. Á öðru og  þriðja ári er tals vert val í nám inu og geta 
nem end ur val ið nám skeið á þeim svið um sem þeir  kjósa að sér-
hæfa sig í eða auka þekk ingu sína á.

• Al menn stjórn mála fræði fjall ar m.a. um stjórn skip an, stjórn-
mála flokka, þró un lýð ræð is, al menn ings á lit, fjöl miðla, hags-
muna sam tök, stjórn mála heim speki, þjóð ern is hyggju, þátt-
töku  kvenna í stjórn mál um og stjórn mál ein stakra  landa og 
heims hluta.

• Al þjóða stjórn mál og al þjóða sam skipti snú ast m.a. um varn ar- 
og ör ygg is mál, sam runa Evr ópu, smá ríki, sam an burð ar stjórn-
mál, al þjóða lög, al þjóða stofn an ir, al þjóða hag kerf ið og al þjóða-
væð ingu. 

• Op in ber stjórn sýsla fjall ar m.a. um op in bera stefnu mót un og 
stjórn sýslu, kenn ing ar um skipu lag og stjórn un, stjórn kerfi 
rík is og sveit ar fé laga og grund vall ar regl ur stjórn sýslu rétt ar.

Val nám skeið 
Fram boð val nám skeiða er breyti legt frá ári til árs, en sem dæmi 
um val nám skeið má  nefna:
Banda rísk stjórn mál, Al þjóða stjórn mál Mið-Aust ur landa, Stjórn-

Hvernig er námið uppbyggt?
mála sál fræði, The  Power Potenti al of Small  States, Smáríki í Evr-
ópu: Veikleikar, staða og áhrif, Stjórn mála hag fræði, Átaka- og 
friðarfræði, Alþjóðavæðing og stjórnmál alþjóðahagkerfisins.

Nem end ur geta val ið nám skeið úr öðr um grein um inn an há skól-
ans og feng ið met ið sem  hluta af  frjálsu vali í stjórn mála fræði en 
 leita þarf sam þykk is Stjórn mála fræði deild ar nema ann að sé tek ið 
fram í kennslu skrá.

Við tökum vel á móti okkar nýnemum

Nám við deildina kynnt á Háskóladeginum 2012

Kynntu þér málið og sæktu um kort á n1.is Meira í leiðinni
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Nemendum Háskóla Íslands bjóðast sérkjör á viðskiptum við N1, 5 kr. afsláttur 
af eldsneytislítranum auk sérstakra afsláttarkjara á hjólbörðum, hjólbarða- og 

smurþjónustu, rekstrarvörum og mörgu fleiru. 

Sæktu um N1 kort á n1.is, skráðu hópanúmer stúdenta 505 og byrjaðu að spara!

ELDSNEYTI 
Á BETRA VERÐI

Sérkjör fyrir stúdenta HÍ

Stjórnmálafræðideild Háskóla Ís-
lands leggur sig fram við að taka 
vel á móti nýnemum í deildinni. 
Í samstarfi við kennslumálanefnd 
HÍ hófst í fyrra þriggja ára tilrau-

naverkefni sem hefur að markmiði að bæta 
ástundun og árangur nemenda í stjórnmála-
fræðideild, náms- og kennslumenningu. Ef 
vel tekst til getur þetta fyrirkomulag orðið 
öðrum deildum til fyrirmyndar. Nýnemar 
eru boðaðir á leiðsagnarfund hjá kennara 
í upphafi haustmisseris, þeim eru kynnt 
markmiðin, sem eru eins og áður sagði að 
bæta námsárangur og ástundum BA-nema 
í stjórnmálafræði með aukinni virkni 
nemenda, gagnkvæmri virðingu kennara 
og nemenda gagnvart námi og kennslu og 
aukinni upplýsingamiðlun. Fastir kennarar 
deildarinnar sjá um leiðsagnarfundina og 
hver og einn hefur umsjón með um tíu 
manna hópi nemenda. Eiga kennararnir 
að styðja sína nemendur eins og kostur 

er í náminu með markvissri leiðsögn og 
stuðningi. Nemendur geta síðan leitað til 
síns kennara með spurningar sem tengjast 
náminu. Ennfremur er í boði mentorakerfi 
með eldri nemendum og eru mentorar einnig 
til staðar allan veturinn.

Stuðningur við nemendur

Á yfirstandandi skólaári verða, auk men-
torafunda, fjórir leiðsagnarfundir hjá hver-
jum kennara, tveir á haustmisseri og tveir á 
vormisseri. „Við ákváðum í fyrra að reyna 
að halda betur utan um nemendur í stjórn-
málafræðideild á fyrsta á ári með margskon-
ar stuðningsaðgerðum. Við vorum m.a. með 
þessa leiðsagnarfundi. Við héldum þá fimm 
sinnum í fyrra og í ár ætlum við að hafa 
fundina fjóra. Auk leiðsagnarfundanna og 
mentorakerfis, vorum við með námskeið í 
náms- og próftækni, þegar liðið var á námið 
og nemendur höfðu áttað sig á kröfunum. 

Við gerum þetta til að hjálpa nýnemum að 
fóta sig í gjörbreyttu umhverfi miðað við 
framhaldsskóla og styðja við þá og minnka 
brottfall.“ segir Margrét S. Björnsdóttir, 
aðjúnkt við stjórnmálafræðideild, sem hefur 
umsjón með verkefninu.

Mikil ánægja

Margrét segir leiðsagnarfundina vera tilrau-
naverkefni til þriggja ára og er þetta annað 
árið. Við lærðum af reynslunni og núna er 
þetta orðið hluti af föstu vinnulagsnámskeiði 
deildarinnar, sem kynnt er nemum í upphafi. 
Hún segir viðbrögð frá nemendum vera afar 
góð og þeir nemar sem nú eru á öðru ári hafi 
óskað sérstaklega eftir því að slíkir fundir 
yrðu haldnir fyrir annað árið líka. Fallist 
var á ósk þeirra og var fundur með þeim í 
byrjun nóvember. „Við höfum fengið mjög 
góð viðbrögð frá nemendum. Við gerðum 
könnun í lok síðasta skólaárs þar sem 

svarhlutfallið var um 60-70% og ánægjan 
var mikil með þetta. Við báðum um ábend-
ingar um eitthvað sem betur mætti fara en 
það var nánast ekkert.“ segir Margrét.

Kröfur til kennara

Með leiðsagnarfundunum fá kennarar 
upplýsingar um hvað nemendum líki við 
námið og námsfyrirkomulagið og hvað 
betur megi fara. „Þetta er mikilvægt aðhald 
fyrir okkur í deildinn. Það er ekki nóg að 
gera kröfur til nemenda, við verðum líka 
að gera kröfur til okkar,“ segir Margrét. 
Oft getur verið erfitt að koma inn í nýtt 
umhverfi og því frábært að hafa einhvern 
innan handar sem þekkir námið út og inn. 
Að sögn Margrétar er reynslan til þessa góð 
og bendir til að aðrar deildir skólans gætu 
haft hag að því að taka upp svipað kerfi til 
að styðja við nemendur sína.

Vel staðið að móttöku nýnema
Stjórnmálafræðideild stendur fyrir leiðsagnarfundum 
fyrir nýnema deildarinnar í BA námi. Þannig fá nemen-
dur aðgang að persónulegri leiðsögn kennara og stuðn-
ing við námið, allan fyrsta veturinn. 

Sólrún H. 
Þrastardóttir 
Kíkti við hjá stjórnmálafræði 

Orkusalan veitir þeim stúdentum sem skrá 
sig í viðskipti 10% afslátt af rafmagni út 
skólaárið. Afslátturinn mun eflaust koma sér 
vel þar sem leiguverð hefur farið hækkandi. 
Ekki er öll sagan sögð því þeir stúdentar 
sem færðu viðskipti sín til Orkusölunnar 
í septembermánuði gátu átt von á því að 
vinna glæsilega rafmagnvespu eða STUÐ-
vespu eins og stuðboltar Orkusölunnar 
kölluðu hana. Vinningshafinn var dreginn 
út 12.október og var það íslenskuneminn 
Edit Elisabeth Ottilia Karlsson sem vann 
rafmagnsvespuna. Magnús Kristjánsson, 
framkvæmdarstjóri Orkusölunnar afhenti 
Edit vespuna í Háskóla Íslands. Nú getur 
Edit rúntað um bæinn án þessa að brenna 
olíu og peningum því engin aukagjöld eru 
viðloðin tryllitækinu – engar tryggingar, 
ekkert próf og ekkert bensín. 

Gáfu STUÐ-vespu

Stjórnmálafræðinemar á leiðsagnarfundi
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Heiðursverðlaun Stúdentaráðs voru veitt í 
fyrsta sinn þann 11.11.11. Heiðursverðlaun-
in eru veitt til að heiðra þá aðila sem auðga 
háskólasamfélagið á einn eða annan hátt. 
Það var Haukur Jóhann Hálfdánarson, star-
fsmaður hjá Reiknistofnun Háskóla Íslands, 
sem hlaut þessa sérstöku viðurkenningu 
fyrstur manna. Í viðurkenningunni segir; 
„Haukur Jóhann hefur auðgað háskólasam-
félagið með því að bregða Uglunni, góðvini 
allra stúdenta og starfsmanna, í mismunandi 
búning við ýmis hátíðartilefni.“ Uglan er in-
nri vefur Háskóla Íslands og bæði nemendur 
og kennarar skólans hafa notast við hana 
síðustu 10 árin. Uglan hefur m.a. verið með 
jólasveinahúfu, yfirvaraskegg, afmælishatt 
og þann 1.apríl síðastliðinn leysti hamstur 
Ugluna af hólmi. 
Lilja Dögg Jónsdóttir, formaður Stúden-
taráðs veitti viðurkenninguna. Stúdentaráð 
mun halda áfram að veita slíka viðurken-
ningu út skólaárið þegar tilefni gefst til.

 

Bregður Uglunni 
í búning

Stjórnmálafræðideild leggur sig fram við að taka vel á móti ný-
nemum í deildinni. Það snýr bæði að félagslegum þáttum og 
faglegum. Þannig taka allir fyrsta árs nemar þátt í fjórum leið-
sagnarfundum með föstum kennurum deildarinnar, sem taka 
að sér um tíu nemenda hóp hver. Nemendur geta hvenær sem 
er leitað til síns leiðsagnarkennara með spurningar sem tengjast 
náminu, þurfi þau leiðsögn. Auk leiðsagnarfunda með kennurum 
er til staðar mentorakerfi eldri nemenda fyrir fyrsta árs nema.

Loka verk efni
Nem end ur  ljúka nám inu með 12 ein inga BA-rit gerð um efni að 
eig in vali und ir leið sögn kenn ara í grein inni. Í loka verk efn um sem 
og  minni verk efn um fá nem end ur þjálf un í að  takast á við úr-
lausn ar efni á gagn rýn inn og ag að an hátt.

Stúdentablaðið, 6.tbl. 2011



Spenn andi BA-ritgerðir 
Nem end ur nýta sér þá þekk ingu og  færni sem þeir öðl ast í nám-
inu þeg ar kem ur að  vinnu við loka verk efn ið. Nem end ur  ljúka 
nám inu með BA-rit gerð um efni að eig in vali und ir leið sögn 
kenn ara í grein inni. Með al loka verk efna sem unn in hafa ver ið í 
BA-nám inu eru: 

• Völd og viðskipti: Efnahagssamskipti Bandaríkjanna og Kína 

• Stuðningsmenn stjórnmálaflokka á Íslandi: Hegðun, áhugi og 
skoðanir 

• Charles Taylor hf. Áhrif óformlegra tengslaneta á græðgi og 
gremju borgarastríða Líberíu og Síerra Leóne, 1989-2003 

• Þróun grunnstefnu Atlantshafsbandalagsins. Saga áhrifavalda 
á ólíkum tímaskeiðum 

• Ólöglegu vopnasalarnir kvaddir? Vopnaviðskiptasamningur 
Sameinuðu þjóðanna og kynbundið ofbeldi 

• Kosningabarátta á Íslandi: Jákvæð barátta í neikvæðri stjór-
nmálamenningu

• Réttlætis- og þróunarflokkurinn í Tyrklandi: Leiðin til valda og 
áhrifa

• Ris samfélagsmiðlanna: Notkun stjórnmálaflokka á samfélags-
miðlum fyrir þingkosningar 2013 

• Hverjir eru helstu skýringarþættir á ólíkri stöðu kvenna við mis-
munandi stjórnarfar? Samanburður á atvinnu- og stjórnmála-
þátttöku kvenna í Austur- og Vestur-Þýskalandi 

• Breytingar á stjórn fiskveiða - hvar liggur valdið?
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Margar leiðir í boði

Fjöl breytt ir mögu leik ar 
á sam setn ingu BA-náms
Mögu legt er að taka 120 ein ing ar í stjórn mála fræði á samt 60 ein-
ing um úr við ur kenndri auka grein. Marg ar deild ir há skól ans  bjóða 
upp á 60 ein inga auka grein en sem dæmi má  nefna:

• Fjöl miðla fræði, Fé lags- og mann vís inda deild

• Hag fræði, Hag fræði deild

• Kynja fræði, Stjórn mála fræði deild

• Lög fræði, Laga deild

• Sagn fræði, Sagn fræði- og heim speki deild

• Við skipta fræði, Við skipta fræði deild

Jafn framt er boð ið upp á stjórn mála fræði sem 60 ein inga auka-
grein sem hægt er að taka með hin um ýmsu náms grein um í Há-
skóla Ís lands.

Hluti af námi tek ið við er lend an há skóla
Stjórnmálafræðideild er í nánum tengslum við erlenda háskóla og 
stjórnmálafræðinemar geta sótt um að fara sem skiptistúdentar 
til fjölda háskólavíða um heim. Margir stjórnmálafræðinemar 
hafa nýtt sér þessi tækifæri og fara flestir með ERASMUS og 
NORDPLUS stúdentaskiptum. 

All ar nán ari upp lýs ing ar um stúd enta skipti er að  finna á 
vef skrifstofu alþjóðasamskipta: http://www.hi.is/adal-
vefur/althjodaskrifstofa.

Kennslu skrá með öll um nán ari upp lýs ing um um upp bygg-
ingu náms ins og ein staka nám skeið er að  finna í kennslu-
skrá Há skóla Ís lands: www.kennsluskra.hi.is.
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Marg ir mögu leik ar að námi  loknu

Fram halds nám
Nám í stjórn mála fræði við Há skóla Ís lands hef ur  reynst bæði 
fræði lega öfl ugt og hag nýtt og opn ar mögu leika á fjöl breyttu 
fram halds námi hér á  landi sem og er lend is. Stjórn mála fræði deild 
Há skóla Ís lands býð ur upp á eft ir far andi fram halds nám:

• MA-nám í al þjóða sam skipt um

• MA-nám í Evrópufræðum

• MA-nám í kynja fræði

• MPA-nám í op in berri stjórn sýslu 

• MA-nám í stjórn mála fræði

• Diplóma nám í al þjóða sam skipt um, Evrópufræðum, hag nýtri 
jafn rétt is fræði, op in berri stjórn sýslu og smáríkjafræðum.

• Dokt ors nám

Nem end um hef ur geng ið mjög vel í fram halds námi er lend is og 
hafa stund að nám við  bestu há skóla  beggja  vegna Atl ants hafs-
ins. Fjöl marg ar leið ir eru í boði í fram halds námi í stjórn mála fræði 
víða um lönd. Þar á með al má  nefna:

• Ýmis svið al þjóða sam skipta, svo sem Evr ópu fræði, al þjóð leg
 ör ygg is mál og al þjóða stofn an ir

• Stjórn mála at ferli, þar á með al al menn ings á lit og kann an ir

• Stjórn mála hag fræði

• Sam an burð ar stjórn mál, þar á með al stjórn mál ein stakra
 landa eða heims hluta

• Op in ber stefnu mót un, svo sem á  sviði um hverf is mála og 
 sveit ar stjórn ar mála

• Op in ber stjórn sýsla, þar á með al um stjórn un og for ystu 
 í op in bera geir an um

• Stjórn mála kenn ing ar, bæði hin ar klass ísku kenn ing ar 
 stjórn mála heim spek inn ar og  nýrri kenn ing ar

 Fleiri mögu leik ar  standa opn ir þeim sem hafa lok ið BA-  prófi 
í stjórn mála fræði eins og:

•  Blaða- og frétta mennska, fjöl miðl un

• Við skipta fræði (MBA)

• Hag fræði

• Að ferða fræði 

• Lög fræði

At vinnu mögu leik ar
Stjórn mála fræði nám ið við Há skóla Ís lands er fjöl breytt og veit ir 
út skrif uð um nem end um því ótal mögu leika á að  velja sér starf að 
námi  loknu. Stjórn mála fræð ing ar hafa hasl að sér völl víðs veg ar í 
at vinnu líf inu á und an förn um árum og fyr ir utan  kennslu og rann-
sókn ir  vinna stjórn mála fræð ing ar eink um við eft ir far andi störf: 

• Fjöl miðla- og upp lýs inga störf

• Hjá ráð gjaf ar fyr ir tækj um

• Við al þjóða sam skipti og hjá al þjóða stofn un um

• Stjórnunar- og sérfræðistörf, bæði hjá ríki, sveit ar fé lög um 
 og hjá einka fyr ir tækj um

• Hjá hags muna sam tök um og þrýsti hóp um
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Ekki bara lær dóm ur í skóla stof unni

Al þjóð leg ur sum ar skóli 
Sum ar skóli Rann sókna set urs um smá ríki (um fjöll un um setr-
ið er að  finna síð ar í bæk lingn um) hef ur ver ið starf rækt ur frá 
ár inu 2003 með styrk frá ERASM US. Með sum ar skól an um er 
lögð á hersla á að ræða  stöðu  smárra  ríkja í Evr ópu sam run an-
um. Er lend ir fræði menn á  sviði stjórn mála fræði, hag fræði, fé lags-
fræði og sagn fræði eru kenn ar ar skól ans á samt þeim sem koma 
frá Há skóla Ís lands. Með því að  sækja sum ar skól ann fá nem end-
ur kjör ið tæki færi til að  sitja al þjóð legt nám skeið með er lend um 
stúd ent um sem koma frá sam starfs skól um set urs ins. Námið fer 
fram í lok júní og er metið til átta eininga.

Kraft mik ið fé lags líf
Polit ica er nem enda fé lag stjórn mála fræði nema við Há skóla    
Ís lands. Fé lag ið stend ur fyr ir spenn andi og fjöl breyti legu fé lags lífi 
all an vet ur inn og er eitt  virkasta nem enda fé lag ið inn an  veggja 
há skól ans. Polit ica held ur úti lif andi heima síðu á slóð inni 
www.politica.hi.is en þar eru hin ir ýmsu við burð ir fé lags ins 
aug lýst ir. Á síð unni er  einnig að  finna spjall borð, glósu banka 
og skemmti lega mynda síðu þar sem nem end um gefst tæki færi 
á að  skoða mynd ir frá við burð um fé lags ins. 

Það er margt um að vera yfir skólaárið og má t.d. nefna 
eftirfarandi:
 • Nýnemaferðin
 • Vísindaferðir
 • Stjórnhagdagurinn
 • Forum Politica
 • Árshátíð Politica
 • Kennara/nemendafögnuðurinn

Námsferðir til útlanda 
Stjórn mála fræði nem ar fara ár lega í náms ferð til Brus sel til að 
 kynna sér starf semi NATO, EFTA, Evr ópu sam bands ins og sendi-
ráðs Ís lands í Brus sel. Stjórn mála fræði nem ar hafa  einnig far ið í 
náms ferð ir til Was hington og New York og kynnt sér m.a. starf-
semi Sam ein uðu þjóð anna, sendi ráðs Ís lands í Was hington og 
banda ríska þings ins.
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Stofn an ir Stjórn mála fræði deild ar skipu leggja  fjölda op inna við-
burða sem nem end ur eru hvatt ir til að  sækja sam hliða nám inu. 
Boð ið er upp á fyr ir lestra, mál stof ur og um ræðu fundi um al þjóða-
mál, al þjóða stofn an ir, stjórn mál, op in bera stjórn sýslu og stefnu-
mót un, og þjóð mál líð andi stund ar. Stjórn mála fræði deild legg ur 
 mikla á herslu á sam starf við aðr ar deild ir Há skóla Ís lands, inn lend-
ar stofn an ir, sam tök og fyr ir tæki svo og er lenda fræði menn og 
há skóla.  Þetta sam starf birt ist m.a. í  grósku í  starfi  þeirra stofn ana 
sem Stjórn mála fræði deild rek ur eða á að ild að: Stofn un stjórn-
sýslu fræða og stjórn mála, MARK – Miðstöð margbreytileika- og 
kynjarannsókna, Al þjóða mála stofn un og Rann sókna set ur um 
smá ríki. Þess ar stofn an ir  styðja við starf Stjórn mála fræði deild ar.

Stofn an ir tengd ar Stjórn mála fræði deild
Öfl ugt starf í tengsl um við þjóð líf ið og al þjóða sam fé lag ið

Hvað  segja núverandi nem end ur?

Áhugi minn á samfélagsmálum, al-
þjóðamálum og sögu leiddi til þess að 
ég hóf nám við Stjórnmálafræðideild. 
Nú þegar ég er að ljúka BA-prófi get 
ég með sanni sagt að það sem stendur 
upp úr í náminu er hvað það tengist 
mörgum öðrum áhugaverðum grein-
um. Ég ákvað að taka fjölmiðlafræði 
sem aukafag og það kom mér á óvart 
hve margir valáfangar í stjórnmálafræðinni tengdust fjöl-
miðlafræðinni. Þegar líða tók á námið fór ég einnig að taka 
eftir því að ég var oftar en ekki mun fróðari en vinir mínir 
um málefni líðandi stundar. Þá fannst mér ég vera að græða 
heilan helling á náminu. Hvað framtíðin mun bera í skauti sér 
er ég ekki alveg viss um, en það er þó ljóst að möguleikarnir 
eru óteljandi. Leiðin liggur því ekki beint á þing eftir stjór-
nmálafræði, eins og svo margir virðast halda.

Erla María Markúsdóttir, nemi á 3. ári

Ólíkt því sem margir telja er stað-
reyndin sú að Stjórnmálafræðideild 
HÍ er ekki formleg þjálfunaraðstaða 
fyrir Alþingi Íslendinga. Óneitanlega er 
námið frábært fyrir þá sem leitast við 
að starfa þar en tækifærin og mögu-
leikarnir sem í því felast einskorðast ekki 
við hina fræknu löggjafarsamkundu.  
Það felur í sér fjölbreytni sem mér þótti 
heillandi þegar ég stóð í því að velja háskólanám. Mig hafði 
löngum dreymt um að fara í háskóla í framandi löndum að 
loknu grunnnámi og ekki er ósennilegt að sá draumur rætist, 
þar sem BA-gráðan opnar möguleika á meistaranámi á félags-
vísindasviðum háskóla víðsvegar um heiminn. Vinnubrögðin 
og þekkingin sem fólk tileinkar sér í stjórnmálafræði skilar 
þverfaglegum grunni til þess að starfa við hvað svo sem við-
kemur samfélagi manna. Fjölbreytnin drýpur af hverju stjór-
nmálafræðistrái og það er ástæðan fyrir mínu vali.

Matthías Ólafsson, nemi á 2. ári

BA-NÁM Í STJÓRNMÁLAFRÆÐI

Veftíma rit um stjórn mál og stjórn sýslu
Stofnun stjórnsýslufræða og stjórnmála gefur út vefritið Stjórnmál 
og stjórnsýsla: www.stjornmalogstjornsysla.is. Það er vett-
vangur fræðigreina um stjórnmál og stjórnsýslu og tengdar grein-
ar. Auk ritrýndra greina eru birtar almennar greinar og bókadómar. 
Veftímaritið kemur út í íslensku og ensku viðmóti. Það er skráð 
í erlenda gagnagrunna vísindatímarita eins og DOAJ, ProQuest, 
EBSCO og Google Scholar Metrics og er í matsferli hjá Scopus og 
ISI-Web of Science. Veftímaritið er gefið út á vefformi tvisvar á ári í 
júní og desember í opnum aðgangi, en prentuð útgáfa fræðigreina 
tveggja tölublaða fyrra árs kemur úr í febrúar-mars árið eftir.

• Stofnun stjórnsýslufræða og stjórnmála: 
 http://stjornsyslustofnun.hi.is

• MARK - Miðstöð margbreytileika- og kynjarannsókna: 
 http://mark.hi.is

• Alþjóðamálastofnun: http://ams.hi.is 

• Rannsóknasetur um norðurslóðir: http://caps.hi.is

• Rannsóknasetur um smáríki: http://ams.hi.is/csss



Dr. Ómar H. 
Krist munds son 
Ph.D. í stjórn sýslu fræð um, 
prófessor

Gestur Páll Reynisson
MPA, forstöðumaður 
Stofnunar stjórnsýslufræða 
og stjórnmála HÍ 

Dr. Maximilian Conrad 
Ph.D. í stjórnmálafræði, 
lektor 

Dr. Sigurbjörg 
Sigurgeirsdóttir
Ph.D. í stjórnsýslufræðum, 
lektor 

Silja Bára Ómarsdóttir
MA í al þjóða sam skipt um, 
að júnkt
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Erla Hlín 
Hjálmarsdóttir
MPA og aðjúnkt 

Elva Ellertsdóttir 
MPA, deildarstjóri 

Dr. Birgir Hermannsson 
Ph.D. í stjórn mála fræði, 
aðjúnkt

Dr. Ólafur Þ. Harðarson 
Ph.D. í stjórnmálafræði, 
prófessor

Dr. Stefanía 
Óskarsdóttir
Ph.D. í stjórnmálafræði,
lektor

Dr. Bald ur Þór halls son 
Ph.D. í stjórnmálafræði, 
prófessor, Jean Monnet 
Chair í Evrópufræðum

Alyson Bailes
MA í nú tíma sögu, 
að júnkt

Anna Margrét 
Eggertsdóttir
MA í alþjóðasamskiptum, 
verkefnisstjóri 

Dr. Gyða Margrét 
Pétursdóttir
Ph.D. í kynjafræði, 
lektor

Dr. Gunn ar  Helgi
Krist ins son
Ph.D. í stjórn mála fræði, 
pró fess or 

Dr. Hann es Hólm steinn 
Giss ur ar son
Ph.D. í stjórn mála fræði, 
pró fess or

 Dr. Hulda Þór is dótt ir
Ph.D. í sál fræði, 
lekt or

Mar grét S. Björns dótt ir 
MA í fé lags fræði, MPA, 
að júnkt

Dr. Svan ur Krist jáns son
Ph.D. í stjórn mála fræði, 
pró fess or

Dr. Þorgerður Einarsdóttir
Fil.dr. í félagsfræði, 
prófessor



Skrán ing 

Til að  hefja BA-nám í stjórn mála fræði  þurfa nem end ur 

að hafa lok ið stúd ents prófi eða hafa sam bæri legt próf 

frá er lend um  skóla.

Hægt er að  sækja raf rænt um skóla vist á www.hi.is 

Um sókn ar frest ur renn ur út 5. júní.

Ekki eru inn heimt skóla gjöld við Há skóla Ís lands, hins 

veg ar  greiða nem end ur inn rit un ar gjald á ári  hverju. 

Kennslu skrá á vefn um:

www.kennsluskra.hi.is

Nán ari upp lýs ing ar:

Skrif stofa Stjórn mál afræði deild ar

 Gimli v/Sæ mund ar götu

Sími: 525 4573 / 525 5445

Net fang: stjornmal@hi.is

Vef fang: www.stjornmal.hi.is 

Skrif stof an er opin mánu daga til föstu daga 

frá kl. 10:00 – 12:00 og 13:00 – 15:30


