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• MPA-nám í op in berri stjórn sýslu (120e)
• Diplóma nám í op in berri stjórn sýslu (30e)
• Diplóma nám í op in berri stjórn sýslu fyr ir 
 stjórn end ur hins op in bera (30e)
• Diplóma nám í op in berri stjórn sýslu fyrir 

 stjórnendur í heilbrigðisþjónustu (30e)

Fjöl breytt ur og reynslu mik ill hóp ur 
nem enda
Í MPA-nám inu munt þú kynn ast  fólki með ó líka mennt un og starfs-
reynslu sem á það sam eig in legt að  vilja efla fræði lega og hag nýta 
þekk ingu sína á  sviði stjórn un ar inn an hins op in bera eða á svið um 
sem því tengj ast. Nem end ur hafa starf að á öll um svið um hins op-
in bera, ráðu neyt um, stofn un um og sveit ar fé lög um. Þeir koma úr 
fé lags- og stjórn mála starfi, auk þess að koma  beint úr BA-námi. Í 
hópa starfi og þátt töku í kennslu stund um  miðla nem end ur  reynslu 
 sinni og  tengja við um fjöll un nám skeiða. Nem enda hóp ur inn og 
fjöl breyti leg  reynsla hans gef ur því nám inu veru legt  gildi. 

MPA-nám ið greið ir þér leið… 
… og styrk ir þig í  starfi á fjöl breytt um og lif andi starfs vett vangi, 
jafnt hjá stofn un um rík is og sveit ar fé laga sem í  starfi hjá fé laga-
sam tök um.

Nám með  starfi – fjar nám í nám skeið um 
op in berr ar stjórn sýslu
Kennslu tími nám skeið anna í op in berri stjórn sýslu er skipu lagð ur 
með hlið sjón af því að auð velda tíma sókn fyr ir fólk sem er í  starfi, 
sam hliða nám inu. Al geng ast er að kennt sé kl. 8-10 einu  sinni í 
viku, hvert nám skeið.  Einnig er kom ið til móts við fólk sem bú sett 
er á lands byggð inni eða er lend is með því að  bjóða í fjar námi a.m.k. 
þrjú til fjögur nám skeið á miss eri. Þeir, sem  kjósa að vera í fjar námi, 
 sækja um það sér stak lega.

MPA-meist ara nám í op in berri stjórn sýslu
Nám ið er 120 ein ing ar og er opið öll um með BA- eða BS-próf eða 
sam bæri legt próf, en að öllu  jöfnu er gerð  krafa um  fyrstu ein kunn. 
Nem end ur taka sam tals 42 ein ing ar í skyldu nám skeið um, 30 ein-
ing ar í val nám skeið um á fjöl breytt um svið um op in berr ar stjórn sýslu, 
 skrifa 30 ein inga loka verk efni og hafi þeir ekki um tals verða starfs- 
eða stjórn un ar reynslu hjá hinu op in bera eða á svið um sem því teng-
ist, taka þeir 18 ein ing ar í starfs þjálf un hjá op in berri stofn un.

Diplóma nám í op in berri stjórn sýslu
30 ein inga hag nýt náms leið þar sem tek in eru tvö skyldu nám skeið: 
OSS111F Op in ber stjórn sýsla (6e) og OSS204F Stjórn sýslu rétt ur fyr ir 
stjórn end ur og starfs menn op in berra stofn ana (6e), auk 18 ein inga 
sem  velja má úr öðr um nám skeið um op in berr ar stjórn sýslu. Ekki er 
gerð  krafa um  fyrstu ein kunn en  kjósi nem end ur að  halda á fram 
og  ljúka MPA- prófi,  verða þeir að ná  fyrstu ein kunn að með al tali í 
diplóma nám inu.

 Diplóma í op in berri stjórn sýslu fyr ir stjórn-
end ur í heil brigð is þjón ustu
Námið er ætlað núverandi (eða framtíðar-) stjórnendum í heil-
brigðisþjónustu sem hafa eða hafa áhuga á mannaforráðum og/
eða umtalsverðri rekstrarábyrgð. 

Diplóma í op in berri stjórn sýslu fyr ir stjórn-
end ur í op in ber um  rekstri
Námið er ætlað núverandi (eða framtíðar) stjórnendum hjá ríki eða 
sveitarfélögum, sem hafa mannaforráð og/eða umtalsverða rekstr-
arábyrgð. 
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Skyldunámskeið í MPA-námi 
OSS101F • Rekstrarhagfræði, markaðsbrestir 
og ríkisafskipti • (6e) • Haust

OSS111F • Opinber stjórnsýsla • (6e) • Haust

OSS203F • Stjórntæki hins opinbera • (6e) • Vor

STJ302F • Rannsóknaráætlanir og rannsóknarsnið 
meista ra ritgerða • (6e) • Haust

OSS202F • Skipulag og stjórnun stofnana • (6e) • Vor

OSS204F • Stjórnsýsluréttur fyrir stjórnendur 
og starfsmenn opinberra stofnana • (6e) • Vor

STJ201F • Hagnýt tölfræði • (6e) • Vor

OSS302F • Starfstími • (18e) 

OSS441L • MPA-ritgerð • (30e) • Haust, vor, sumar

Umsóknarfrestir og nánari upplýsingar
Um sókn ar frest ur um meist ara nám ið er til 15. apr íl eða 15. október en 
diplóma nám ið til 5. júní eða 30. nóvember. 
Rafræn umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu Háskóla Íslands, 
www.hi.is. 

Kostn að ur: Ár legt inn rit un ar gjald Há skóla Ís lands.

Nán ari upp lýs ing ar um nám ið  veita:
Elva Ell erts dótt ir, deildar stjóri s. 525 4573, 
net fang: elva@hi.is

Mar grét S. Björns dótt ir, aðjúnkt s. 525 4254, 
net fang: msb@hi.is

Skrif stofa Stjórnmálafræði deild ar er til húsa í  Gimli, geng ið í gegn um Odda 
við Sturlu götu s. 525 4573 eða 525 5445. 
Opn un ar tími:  mánu d. – föstu d. 10:00-12:00 og 13:00-15:30. 

Námskeiðslýsingar og nánari upplýsingar er að finna í Kennsluskrá HÍ, 
www.kennsluskra.hi.is og í bæklingi um framhaldsnám á heimasíðu 
Stjórnmálafræðideildar, www.stjornmal.hi.is.

Mögu leiki á sér hæf ingu MPA-nema á tólf 
fagsvið um Há skóla Ís lands
MPA-nem um býðst að taka val nám skeið in og loka verk efn ið á eftir-
farandi fagsvið um: al þjóða sam skipt um, Evr ópu rétti, fötlunar fræð-
um, hag nýt um jafn rétt is  fræð um, nýsköpun og þróun þjón ustu og 
starfshátta, lýð heilsu vís ind um, mannauðs stjórn un, stjórn sýslu rétti, 
stjórn un mennta stofn ana, um hverf is stjórn  un, upp lýs inga stjórn  un 
og raf ræn um sam skipt um, og þjóð ar rétti. Aðr ir, þ.e. þeir sem  kjósa 
hina al mennu náms leið án sér hæf ing ar, geta sótt val námskeið á 
þess um svið um. Kennslu tími og ann að fyr ir komu lag er á kveð ið af 
þeim deild um sem nám skeið in eru kennd við. Þau eru almennt ekki 
kennd í fjarnámi.

 Hluti MPA-náms tek inn er lend is
Há skóli Ís lands er með samstarfssamninga við mik inn  fjölda er-
lendra há skóla, þar sem þeir sem eru inn rit að ir í HÍ geta tek ið  hluta 
af námi sínu.

All ar nán ari upp lýs ing ar er hægt að nálg ast hjá Al þjóða skrif stofu 
HÍ: http://www.hi.is/adalvefur/skrifstofa_althjodasamskipta

Val nám skeið í MPA- og diplóma námi
OSS102F • Mannauðsstjórnun ríkis og sveitarfélaga • 
(6e) • Haust 

OSS112F • Forysta og breytingastjórnun í opinberum
rekstri- hlutverk stjórnenda • (6e) • Haust

OSS115F • Þáttur félagssálfræði og ákvarðanatökufræða 
í opinberri stefnumótun og framkvæmd • (6e) • Haust • 
Ekki kennt 2017-2018

OSS222F • Stefnumiðuð almannatengsl • (6e) • Vor 

OSS201F • Stefnumótun stofnana • (6e) • 
Ekki kennt 2017-2018 

OSS209F • Starfsumhverfi og stjórnun sveitarfélaga • (6e) 

OSS210F • Fjármál og fjármálastjórnun hins opinbera • 
(6e) • Vor 

OSS213F • Akademía fyrir framtíðarstjórnendur 
í heilbrigðisþjónustu • (6e) • Vor  

OSS215F • Akademía fyrir framtíðarstjórnendur opin-
berrar starfsemi • (6e) • Vor

OSS216F • Netið, hið opinbera og almenningur • (6e) • 
Vor • Ekki kennt 2017-2018

OSS219F • Stjórnun og rekstur félagasamtaka • (6e) • Vor
Ekki kennt 2017-2018

OSS220F • Stefnubreytingar, nýsköpun og tengslanet 
í opinberri stjórnsýslu: Helstu kenningar • (6e) • Vor •

ASK206F • Samningatækni • (6e) • Vor 
Aðeins í MPA-námi


