
Meistaranám í 
fjármálahagfræði

Hagfræðideild býður upp á nám til MS-prófs 
í fjármálahagfræði. Námið leggur áherslu 
á samspil fjármála og hagfræði. Nám í fjár-
málahagfræði byggir á bæði fræðilegri þek-
kingu á mörkuðum sem og hagnýtri tölfræði-
greiningu. Þessi grunnatriði eiga að undirbúa 
nemendur undir raunveruleg verkefni á fjár-
málamarkaði.

Þó uppbygging námsins miðist við að 
nemendur hafi lokið BA/BS prófi í hagfræði, 
þá er ekki gerð krafa um að nemendur hafi 
áður lokið hagfræðiprófi. Við inntöku í námið 
er þó gert ráð fyrir því að nemendur hafi góða 
undirstöðu í stærðfræði og tölfræði.
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Þeir nemendur sem ekki hafa lokið að lágmarki 
tveimur námskeiðum rekstrarhagfræði og tveimur 
námskeiðum í þjóðhagfræði í sínu fyrra námi, geta 
hafið námið með því að sækja fyrst um inngöngu í 
viðbótardiplómanám í fjármálahagfræði sem aðdra-
ganda að meistaranámi. Í því námi sækja nemendur 
inngangsnámskeið í hagfræði og megindlegum 
aðferðum. Nái nemandi viðunandi lágmarkseinkunn 
þar getur hann sótt um formlega inntöku í MS námið.

Inntökuskilyrði
Meistaranám í fjármálahagfræði er einkum ætlað 
nemendum sem lokið hafa prófi í hagfræði á 
grunnnámsstigi. Fyrir þá nemendur sem ekki hafa 
lokið prófi í hagfræði á grunnnámsstigi er krafa 
um góða undirstöðu í stærðfræði og tölfræði, og 
kunnátta í hagfræði er ekki skilyrði fyrir inntöku. 
Fyrir þá nemendur sem ekki hafa hagfræðigrunn 
úr sínu fyrra námi verða hins vegar að taka 
undirbúningsnámskeið í hagfræði á fyrsta misseri 
sem hluta af námsvali sínu. Almennt er krafist fyrstu 
einkunnar (7,25) á fyrsta háskólaprófi, til þess að fá 
inngöngu í meistaranám.

Nánari upplýsingar er að finna í kennsluskrá Háskóla 
Íslands og á heimasíðu hagfræðideildar https://
www.hi.is/hagfraedideild

Skipulag náms
Námið er lotukennt og stendur hver lota yfir í sjö 
vikur og próf eru síðan í áttundu viku. Tvær lotur eru 
að hausti og tvær að vori. Í hverri lotu eru þá tekin 
tvö 7,5e námskeið í senn. Náminu lýkur svo með 30e 
MA ritgerð. 


