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Diplómanám í 
fjármálahagfræði, 60e
Viðbótardiplómanám í fjármálahagfræði er opið 
nám, sem hægt er að sníða að bakgrunni og þörfum 
einstakra nemenda. Ekki eru gerðar sömu forkröfur 
hvað varðar tæknilega kunnáttu og til þeirra sem 
sækja um inngöngu í MS í hagfræði. Þess í stað er 
nemendum gert fært að byggja upp þann grunn 
á fyrsta stigi námsins, með því að taka nauðsynleg 
inngangsnámskeið í megindlegum aðferðum. Sama 
á við um ef nemendur hafa ekki nauðsynlegan grunn 
í rekstrarhagfræði og þjóðhagfræði. 
Mögulegt er að taka viðbótardiplómanámið sem 
undanfara að meistaranámi í fjármálahagfræði, en 
með viðunandi árangri í inngangsnámskeiðum er 
möguleiki á, að nemendur í þessu námi geti skipt 
yfir í meistaranám strax eftir fyrsta misseri. Hafi 
nemendur hins vegar góðan tæknilegan grunn við 
inntöku, geta þeir valið meistaranámskeið strax 
á fyrsta misseri, þ.e. sömu námskeið og nemar í 
meistaranámi í fjármálahagfræði og þurfa þá ekki að 
taka inngangsnámskeið.

Diplómanám í hagfræði, 60e
Viðbótardiplómanám í hagfræði er opið nám, 
sem hægt er að sníða að bakgrunni og þörfum 
einstakra nemenda. Ekki eru gerðar sömu forkröfur 
hvað varðar tæknilega kunnáttu og til þeirra sem 
sækja um inngöngu í MS í hagfræði. Námið býður 
upp á töluverða breidd í námskeiðavali og hentar 
því bæði nemendum með og án grunnþekkingar 
í hagfræði. Gert ráð fyrir því að nemendur  byrji á 
að taka tvö inngangsnámskeið í hagfræði, strax í 
fyrstu lotu. Námstilhögunin hentar því nemendum 
sem vilja kynna sér hagfræði en skortir til þess 
tæknilegan grunn. Þeir nemendur sem hafa góðan 
grunn í stærðfræði og tölfræði, og vilja kynna sér 
hagfræði með fullum sveigjanleika, geta bæði valið 
hefðbundin hagfræðinámskeið sem og námskeið 
í fjármálum og fjármálahagfræði og þannig sniðið 
námið að sínum sérþörfum.

Inntökuskilyrði
Hafa lokið BS/BA prófi. Almennt er krafist fyrstu 
einkunnar (7,25) úr fyrra háskólanámi til þess að fá 
inngöngu í diplómanám.

Tilhögun námsins
Námskeiðaval fer að nokkru eftir bakgrunni 
nemenda og á hvaða sviði þeirra fyrra nám var. Þeir 
nemendur sem ekki hafa þétta tæknilega undirstöðu 
frá fyrra námi, er gert að taka inngangsnámskeið 
í megindlegum aðferðum í hagfræði (HAG123F) 
í fyrstu lotu. Þeir nemendur, sem ekki hafa 
fullnægjandi hagfræðiþekkingu frá fyrra námi, er gert 
að taka inngangsnámskeið í hagfræði  (HAG124F). 
Ofangreind námskeið fást ekki metin inn í MS nám.

Umsóknafrestur er til og með 5. júní
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