
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. 

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.

Fyrir hverja er námið?
Forkröfur vegna MS náms í mannauðsstjórnun er fyrsta 

háskólapróf, þ.e. BS, B.Ed eða BA gráða með 1. einkunn 

(7,25). Ekki er gerð krafa um próf í viðskiptafræði við inntöku.

Þeir sem ekki hafa lokið BS/BA námi í viðskiptafræði 

eða hagfræði þurfa við upphaf námsins að ljúka 

undirbúningsnámskeiðinu Inngangur að rekstri (VIÐ155M). 

Nemendur hafa mismunandi bakgrunn. Má t.d. nefna: BA 

í sálfræði, stjórnmálafræði, félagsfræði, B.ed. í leikskóla- 

eða grunnskólakennarafræðum, BS í hjúkrunarfræði, BA 

í mannfræði, BA í lögfræði og BS í viðskiptafræði eða 

hagfræði. MS nám í mannauðsstjórnun nýtist á margvíslegan 

hátt. Nemendur með MS próf í mannauðsstjórnun vinna 

hin fjölbreyttustu störf, meðal annars sem starfsmanna- 

eða mannauðsstjórar, fræðslustjórar, sérfræðingar hjá 

hagsmunasamtökum, sjálfstætt starfandi ráðgjafar og 

ráðningastjórar. Einnig gegna útskrifaðir nemendur hinum 

ýmsu stjórnunarstörfum hjá fyrirtækjum og stofnunum, þar 

sem reynir á mannaforráð.
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Skipulag námsins
Námið er 120 einingar, þar af eru 90 einingar í námskeiðum og ritgerð sem er 30 einingar. Stuðst er við fjölbreyttar kennsluaðferðir og áhersla 

er lögð á þátttöku nemenda. Enn fremur koma gestir úr atvinnulífinu og miðla af reynslu sinni. Námsmatið er blanda af einstaklings- og 

hópverkefnum.

 Haust Vor

Lota 1 Lota 2 Lota 3 Lota 4

1. ár

• VIÐ155 
Inngangur að rekstri 1

• VIÐ 194F  
Mannauðsstjórnun

• VIÐ 193F  
Alþjóðleg 
mannauðsstjórnun

• VIÐ285F 
Vinnuréttur

• VIÐ282F 
Vinnusálfræði

• VIÐ 286F   
Samskipti á vinnumarkaði   

2. ár

• MAU431L 
MS ritgerð

• MAU431L 
MS ritgerð

• MAU431L 
MS ritgerð

• VIÐ 275F  
Þróun mannauðs

• MAU431L 
MS ritgerð

1 Nemendur, sem ekki hafa BS/BA í viðskiptafræði eða hagfræði í grunnnámi sínu (BS/BA prófi) eða aukagrein í þessum deildum, þurfa við 

upphaf námsins að ljúka undirbúningsnámskeiðinu VIÐ155M Inngangur að rekstri. Sjá nánar á heimasíðu. Námskeiðið Inngangur að rekstri 

er ekki til gráðu.

Bundið val (B) er á milli aðferðafræðinámskeiðanna: Eigindlegri aðferðafræði (LOTA 2) og  Rannsóknir og tölfræði (LOTA 4 ). Skylda er að 

taka annað hvort, hitt námskeiðið getur verið valnámskeið.

Bundið val (B) Starf stjórnandans, forystu og samskipti (LOTA 1) og Breytingastjórnun (LOTA 2 ). Skylda er að taka annað hvort, hitt 

námskeiðið getur verið valnámskeið.

Á 2. ári taka nemendur (SKYLDA) Þróun mannauðs (LOTA 3), valnámskeið og skrifa lokaritgerð.

Nemendur sem óska eftir öðrum valnámskeiðum geta gert það í samráði við umsjón námsleiðarinnar.

Umsjón
Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, dósent, gylfidal@hi.is

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