
Námið miðar að því að undirbúa nemendur að takast á 

við markaðssetningu innanlands sem erlendis. Námið veitir 

góða undirstöðu fyrir stjórnunarstörf í stórum sem smáum 

fyrirtækjum. Í náminu er lögð áhersla á að byggja upp trausta 

fræðilega þekkingu á sviði markaðsfræða og alþjóðaviðskipta 

og færni í að beita henni í raunverulegum aðstæðum. Þá er 

lögð rík áhersla á góða þekkingu á markaðsrannsóknum, 

þjálfa nemendur í að kynna sér það nýjasta á þekkingarsviðinu 

á fljótvirkan hátt og nýta sér fyrirliggjandi rannsóknir til 

stuðnings ákvarðanatöku. Í náminu munu nemendur takast 

á við raunveruleg verkefni, með dæmisögum og þátttöku í 

lokaverkefnum. Nemendur vinna m.a. að viðamiklu verkefni í 

nánu samstarfi við fyrirtæki sem eru að fást við raunverulega 

ákvarðanatöku og stefnumótun. Nemendur geta valið um 

fjölbreytt úrval námskeiða sem falla að óskum þeirra.
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Fræðilegur grundvöllur
•	 Markaðsáherslur og árangur (7,5 ECTS)

•	 Alþjóðaviðskipti (7,5 ECTS)

•	 Neytendahegðun (7,5 ECTS)

Aðferðafræði 
•	 Eigindleg aðferðafræði (7,5 ECTS)

•	 Rannsóknir í markaðsfræði (7,5 ECTS)

Framkvæmd
•	 Vörumerkjastjórnun (7,5 ECTS)

•	 Samhæfð markaðssamskipti (7,5 ECTS)

•	 Alþjóðamarkaðssetning (7,5 ECTS)

•	 Stefnumiðuð markaðsfærsla (7,5 ECTS)

•	 Markaðssetning á netinu (7,5 ECTS)

Fyrir hverja er námið?
Inntökuskilyrði eru BS eða BA gráða, almennt þurfa nemendur að hafa lokið prófi 

með fyrstu einkunn (7,25).

Námið er opið nemendum með ólíkan bakgrunn, en þeir nemendur sem eru ekki 

með bakgrunn í viðskiptafræði þurfa að taka undirbúningsnámskeið, Inngangur 

að rekstri, til að uppfylla inntökuskilyrði. Það námskeið er ekki metið til eininga.

Valnámskeið
Meðal námskeiða sem geta fallið að náminu eru 

þjónustugæði og þjónustumat , stjórnun nýsköpunar, 

nýsköpunar- og frumkvöðlafræði, þekkingarstjórnun, 

mannauðsstjórnun, skipulag og atferli, starf 

stjórnandans, forysta og samskipti, samkeppnishæfni, 

forysta og leiðtoginn, viðskiptasiðfræði, samvinna 

og árangur, stefnumiðuð samfélagsábyrgð 

fyrirtækja, stefnumiðuð stjórnun, þróun mannauðs, 

vinnusálfræði, breytingastjórnun, þættir í tölfræði.
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NÁMSÁÆTLUN FYRIR MEISTARANEMA 
Meistaranám í markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum er 120 einingar sem skiptist í 8 lotur.

Lota 1 Lota 2 Lota 3 Lota 4

Skylda
1. ár

•  Neytendahegðun

•  Markaðsáherslur og 
árangur

•  Eigindleg aðferðarfræði

•  Markaðssetning á netinu

•  Vörumerkjastjórnun

•  Alþjóðamarkaðssetning 
(f.hl.)

•  Rannsóknir í markaðsfræði 
(f.hl.)

•  Samhæfð markaðssamskipti 

•  Alþjóðamarkaðssetning (s.hl.))

•  Rannsóknir í markaðsfræði  (s.hl.)

Skylda
2. ár

•  Stefnumiðuð 
markaðsfærsla

•  Alþjóðaviðskipti 

Val 
2. ár 

•  Valnámskeið 
t.d. Þjónustugæði og 
þjónustumat

•  Valnámskeið 
t.d. Stjórnun nýsköpunar

MS ritgerð

Umsjónarmaður námsins er Gunnar Óskarsson, lektor, gunnaros@hi.is.


