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Um námið
Framhaldsnám í þjónustustjórnun til MS gráðu er í senn
hagnýtt og fræðilegt nám fyrir þá sem vilja öðlast þekkingu
og skilning á þeim sértæku úrlausnarefnum er tengjast
stjórnun í þjónustufyrirtækjum eða stofnunum. Nám til
MS prófs er 120 einingar hið minnsta, þar af 90 einingar
í námskeiðum, auk MS-ritgerðar sem er að lágmarki 30
einingar.
Kennslan miðar að því að nemandinn geti sýnt fram á
þekkingu, leikni og hæfni sem tengjast fjölbreyttum
aðferðum
og
kenningum
þjónustustjórnunar.
Viðfangsefni lokaritgerðar er eitthvert af þeim
fjöldamörgu stjórnunarviðfangsefnum sem telja má
sértæk þegar þjónusta er annars vegar. Miðað við fullan
námshraða er námið fjögur misseri.

Skipulag námsins
Skipulag námsins tekur mið af því að viðfangsefni
þjónustu eru margbreytileg. Auk sérhæfðra námskeiða á
sviði þjónustustjórnunar er sérstök áhersla á valnámskeið
úr öðrum námsleiðum.

Skipulag námsins gerir ráð fyrir 37,5e í skyldugreinum,
30e í ritgerð og 52,5e í valgreinum. Nemendur geta lokið
námi í þjónustustjórnun af eftirfarandi áherslulínum:
• Áhersla á mannauðsstjórnun (allt að 52,5e)
• Áhersla á stjórnun og stefnumótun (allt að 52,5e)
• Áhersla á markaðsfræði (allt að 52,5e)
• Áhersla ferðaþjónustu (30e)1

Að námi loknu
Eftirspurn í atvinnulífinu eftir aukinni þekkingu á
þjónustustjórnun er mikil og vaxandi. Stór hluti
atvinnulífsins er byggður á þjónustu, hvort sem um er
að ræða fyrirtæki eða opinbera geirann og krafan um
aukna fagmennsku fer vaxandi. Námsleiðinni er ætlað að
mæta þessum kröfum. Atvinnutækifærin eru fjölbreytt og
tengjast öllum helstu atvinnugreinum landsins.

1 - Námskeið kennt við Líf- og umhverfisvísindadeild. Ekki lotuskipulag.

Inntökuskilyrði

Lotunám

Almennar kröfur um aðgang að framhaldsnámi gilda, en
nemendur skulu hafa lokið BS- eða BA-gráðu úr háskóla
með fyrstu einkunn (7,25). Ekki er gerð krafa um fyrra
nám í viðskiptafræði, en valið er inn í námið á grundvelli
fyrri árangurs í námi (m.a. í aðferðafræðinámskeiðum) og
eftir atvikum með hliðsjón af starfsreynslu. Nemendur
sem ekki hafa að lágmarki lokið 60 ECTS einingum í
viðskiptafræði eða skyldum greinum í BA- eða BS-námi,
þurfa að taka námskeiðið Inngangur að rekstri sem
undanfara að náminu samhliða öðrum námskeiðum á
fyrstu vikum fyrsta haustmisseris.

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.

Hvað segja nemendur?
„Mér fannst námið mjög vel skipulagt og alveg frábær
grunnur fyrir stjórnendur og starfsfólk sem vinnur í
þjónustufyrirtækjum, sem og í annars konar rekstri.
Námið er faglega uppsett, skemmtilegt og eru stór
verkefni unnin með fyrirtækjum í atvinnulífinu sem er
mjög praktískt og lærdómsríkt. Ég hlakka til að taka þá
þekkingu sem ég aflaði mér í náminu og nýta hana í
atvinnulífinu.”							
-Lísa Björg Ingvarsdóttir, viðskiptastjóri GoPro
„Námið er skemmtilegt og fjölbreytt og mikið er unnið
með raundæmi úr atvinnulífinu. Ég er viðskiptafræðingur
í grunninn og hef allan minn starfsferil starfað við sölu,
markaðsmál og vörumerkjastjórnun. Mikilvægi þjónustu
vegur sífellt þyngra í starfsemi fyrirtækja og því finnst
mér þessi námsleið góður valkostur fyrir mig, þar sem
grunnur minn og starfsreynsla nýtast gríðarlega vel sem
undirstaða fyrir þetta nám. Með náminu mun ég útvíkka
sérhæfni mína og mögulegur starfsvettvangur mun
stækka verulega.”						
-María Jóna Samúelsdóttir, nemandi í Þjónustustjórnun
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