Mannauðsstjórnun
MS nám
hi.is/mannaudsstjornun

Um námið

Að námi loknu

Áhersla er lögð á að sameina hagnýtar og fræðilegar
áherslur og dýpka þannig skilning nemenda á stjórnun
mannauðs. Uppbygging námsins miðar að því að búa
nemendur undir að sinna krefjandi og flóknum störfum
á sviði starfsmanna- og mannauðsmála, hvort sem er í
fyrirtækjum og stofnunum eða hjá hagsmunasamtökum.

Nemendur með MS próf í mannauðsstjórnun vinna hin
fjölbreyttustu störf. Útskrifaðir nemendur eiga betri
möguleika á að gegna hinum ýmsu stjórnunarstörfum
þar sem reynir á mannaforráð bæði hjá fyrirtækjum og
stofnunum.

Skipulag námsins

•
•
•
•
•

MS nám í mannauðsstjórnun er fræðilegt og hagnýtt nám
fyrir þá sem vilja öðlast þekkingu og skilning á stjórnun
mannauðs innan fyrirtækja og stofnana. Námið snertir alla
helstu grundvallarþætti í rekstri stofnana og fyrirtækja.
Nám til MS prófs er 120 einingar hið minnsta, þar af 90
einingar í námskeiðum, auk MS-ritgerðar sem er að
lágmarki 30 einingar. Miðað við fullan námshraða er
námið fjögur misseri.

Dæmi um starfsmöguleika:
Mannauðsstjórar
Fræðslustjórar
Sérfræðingar hjá hagsmunasamtökum
Sjálfstætt starfandi ráðgjafar
Ráðningastjórar

Inntökuskilyrði

Lotunám

Forkröfur vegna MS náms í mannauðsstjórnun eru fyrsta
háskólapróf (BA/BS-gráða) og er almennt krafist fyrstu
einkunnar (7,25). Nemendur eru valdir inn í þetta nám með
hliðsjón af fyrra námi og starfsreynslu. Nemendahópurinn
hefur því mjög mismunandi bakgrunn og má þar m.a.
nefna: BA í mannfræði, BS í hjúkrunarfræði, BA í lögfræði,
BS í sálfræði, B.Ed., BS í viðskiptafræði, svo nokkuð sé
nefnt. Ekki er gerð krafa um fyrra nám í viðskiptafræði.

Meistaranám við Viðskiptafræðideild er kennt í lotum.
Þannig er hvoru misseri skipt upp í tvær lotur og
nemendur taka að jafnaði tvö námskeið í hvorri lotu
(eða skila sambærilegri vinnu við lokaritgerð). Hver lota
samanstendur af sjö kennsluvikum og einni viku fyrir
námsmat og próf.

Inngangur að rekstri
Nemendur sem ekki hafa BS/BA í viðskiptafræði
eða hagfræði í grunnnámi sínu, þurfa við upphaf
námsins að ljúka undirbúningsnámskeiðinu VIÐ155M
Inngangur að rekstri, samhliða öðrum námskeiðum
á fyrstu vikum fyrsta haustmisseris. Námskeiðið
samanstendur af sjö efnisþáttum: aðferðafræði,
rekstrarhagfræði, fjármál, reikningshald, lögfræði,
upplýsingatækni, þjóðhagfræði. Námskeiðið er
sérstaklega sniðið að þörfum meistaranemenda sem
hafa tekið fá eða engin námskeið í rekstrarhagfræði
og fjármálum í grunnnámi og er skyldunámskeið
fyrir þessa nemendur. Í námskeiðinu eru fyrirlestrar
haldnir á laugardegi og sunnudaginn á eftir er þreytt
rafrænt próf úr efnisþáttum fyrirlesturs og námsefnis.
Þetta námskeið er ekki metið til eininga í MS náminu.

Meiri upplýsingar má nálgast á vefsíðu
námsbrautarinnar, hi.is/mannaudsstjornun

Viðskiptafræðideild
Gimli
við Sæmundargötu
101 Reykjavík
Sími 525 4500
nemFVS@hi.is
hi.is/vidskiptafraedideild

