
Viðskiptafræðideild býður upp á nám til MS-prófs í fjármálum 

fyrirtækja. Í náminu er lögð áhersla á að nemendur tileinki sér 

þekkingu á því sem máli skiptir við fjármál fyrirtækja og stofnana. 

Markmiðið með náminu er að undirbúa nemendur undir störf 

og rannsóknir á sviði fjármálastjórnunar, fjármálaráðgjafar og 

markaðsviðskipta og ýmissar sérfræðivinnu á sviði fjármála í 

fyrirtækjum og fjármálastofnunum.

Gert er ráð fyrir að nemendur hafi góða undirstöðu í fjármálum  

og geti að námi loknu fengist við flókin viðfangsefni á 

sviði fjármála. Námið nýtist því víða í atvinnulífinu en býr 

nemendur sérstaklega undir störf sem lúta að fjármálastjórn og 

sérfræðivinnu á fjármálasviðum fyrirtækja og stofnana eða til 

ýmissa starfa í fjármálafyrirtækjum eins og bönkum, sparisjóðum, 

verðbréfafyrirtækjum, tryggingafélögum og lífeyrissjóðum.

VIÐSKIPTAFRÆÐIDEILD

Meistaranám í fjármálum 
fyrirtækja



Fyrir hverja er námið?
Inntökuskilyrði eru BS próf í fjármálum með 1. einkunn (7,25) eða annað BS eða BA próf með 1. einkunn og kunnátta sem samsvarar sex 

tilgreindum námskeiðum í fjármálum á grunnstigi (Fjármál I og II, Fjármálagerningar, Fjármálamarkaðir, Stýring fjármálasafna og Lögfræði B). 

Umsækjandi með próf í verðbréfaviðskiptum telst hafa kunnáttu sem samsvarar efni námskeiðanna. Að auki er æskilegt að nemendur hafi 

grunn í reikningsskilum og lögfræði samsvarandi því sem kennt er til BS náms í Hagfræðideild og Viðskiptafræðideild.

Skipulag námsins
Námið er 120 einingar hið minnsta, þar af 90 einingar í námskeiðum og ritgerð sem er að lágmarki 30 einingar.

Miðað við fullan námshraða er námið fullt nám í tvö ár.    

Lota 1 Lota 2 Lota 3 Lota 4

Skylda

4 námskeið, 
1. ár

• Fjármögnun fyrirtækja

• Fjármálatölfræði*

• Virðismat fyrirtækja**

• Þættir í tölfræði*  

• Fjárfestingar fyrirtækja** • Hagnýt verkefni í 
fjármálum

Bundið val

5-8 námskeið, 
1.-2. ár

• Viðskiptasiðfræði

• Eignir, atferli og áhætta

• Fjárhagsupplýsingakerfi

• Peningasýn og alþjóðlega 
fjármálakerfið

• Hagfræði og stærðfræði 
fjármálamarkaða

• Félaga og skuldaskilaréttur

• Alþjóðlegur skattaréttur

• Samningagerð 

• Tölvutækni í fjármálum

• Skuldabréf

• Inngangur að 
réttarhagfræði

• Fyrirtækjaskattaréttur

• Bankar og 
fjármálamarkaðir  

• Hagfræðileg 
ákvörðunartaka

Frjálst val

0-3 námskeið, 
1.-2. ár

MS námskeið í Viðskiptafræðideild og Hagfræðideild

MS námskeið í öðrum deildum með samþykki umsjónarmanns

MS ritgerð

* Nemendur taki annað hvort Þætti í tölfræði eða Fjármálatölfræði.

** Nemendur taki annað hvort Virðismat fyrirtækja eða Fjárfestingar fyrirtækja.

Umsjón
Hersir Sigurgeirsson, dósent, hersir@hi.is

Nánari upplýsingar veitir Þórunn Björg Guðmundsdóttir, verkefnisstjóri, thbg@hi.is
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