
Viðskiptafræðideild og Iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði- og 

tölvunarfræðideild taka höndum saman og bjóða upp á 

námskeiðakjarna á sviði nýsköpunar og viðskiptaþróunar. Námið 

miðar að því að undirbúa nemendur fyrir nýsköpun í fjölbreyttu 

samhengi, hvort sem það er með stofnun eigin fyrirtækja, störfum 

innan sprota- eða vaxtarfyrirtækja, eða við viðskiptaþróun stærri 

fyrirtækja.

Undirstaða kjarnans er námskeið um framkvæmd nýsköpunar sem 

nær yfir tvö misseri. Þar vinna nemendur saman að umfangsmiklu 

verkefni sem felur í sér afurðaþróun byggða á sérþekkingu þar sem 

viðskiptalegar forsendur tækifærisins eru í forgrunni. Verkefnið getur 

verið sprottið úr sjálfstæðu viðskiptatækifæri eða komið úr ranni 

samstarfsfyrirtækja og áhersla er lögð á að leiða saman einstaklinga 

með bakgrunn í viðskiptum og stjórnun og einstaklinga með 

fagþekkingu á því sviði nýsköpunar sem viðskiptatækifærið byggir á. 

Til viðbótar eru í kjarnanum námskeið um fræðilegan grundvöll 

nýsköpunar- og frumkvöðlafræða og námskeið þar sem lagður er 

grunnur að þeirri aðferðafræði sem notuð er við rannsóknir á því sviði 

og til að greina og meta viðskiptatækifæri.

Nemendur geta tekið kjarnann sem hluta af meistaraprófi í nýsköpun 

og viðskiptaþróun frá Viðskiptafræðideild eða valið námskeið úr 

kjarnanum sem hluta af meistaranámi sínu.

Meistaranám
Nýsköpun og viðskiptaþróun



Fyrir hverja er námið?
Inntökuskilyrði eru BS eða BA gráða, almennt þurfa nemendur að hafa lokið prófi með fyrstu einkunn (7,25). Tvær meginleiðir eru inn í námið, 

annars vegar með Viðskiptafræðideild sem heimadeild, hins vegar sem deild innan Verkfræði- og náttúruvísindasviðs sem heimadeild.

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.

Meistaranám í nýsköpun og 
viðskiptaþróun við Viðskiptafræðideild

Meistaranemar í deildum innan 
Verkfræði- og náttúruvísindasviðs

• Nemendur sækja um meistaranám í Viðskiptafræðideild 

• Nemendur eru valdir inn með hliðsjón af fyrra námi og 
starfsreynslu

• Nemendur útskrifast með MS gráðu í nýsköpun og 
viðskiptaþróun frá Viðskiptafræðideild

• Nemendur eru skráðir í meistaranám í sinni heimadeild

• Nemendur velja námskeið úr kjarna í samráði við sína heimadeild

• Nemendur útskrifast með MS gráðu úr sinni heimadeild. 
Nemendur sem ljúka tilskildum námskeiðum úr kjarna geta auk 
þess sótt um að fá diploma í nýsköpun og viðskiptaþróun

Námsáætlun fyrir meistaranema í nýsköpun og viðskiptaþróun í Viðskiptafræðideild:
Meistaranám við Viðskiptafræðideild er 120 einingar (fjögur misseri). Nemendur sitja námskeið í þrjú misseri og skrifa að því loknu 30 eininga 

meistararitgerð. (Meistaranemar af Verkfræði- og náttúruvísindasviði eða öðrum sviðum vinna námsáætlun í samráði við sína heimadeild).

Lota 1 Lota 2 Lota 3 Lota 4

Skylda
1. ár

• VIÐ186F Nýsköpunar- og 
frumkvöðlafræði  7,5e

• VIÐ184F Eigindleg 
aðferðafræði  7,5e

• IÐN222F Nýsköpun og 
viðskiptaþróun í framkvæmd (I)  
7,5e

• VIÐ276F Stjórnun nýsköpunar  
7,5e

• IÐN216F Nýsköpun og viðskiptaþróun 
í framkvæmd (II)  7,5e

Bundið val 
1. ár

• VIÐ278F Rannsóknir og tölfræði  7,5e 
             eða  
• VIÐ279F Rannsóknir í markaðsfræði 

7,5e (lotur 3-4)

Skylda
2. ár

• VIÐ273F Stjórnun og stefnumótun 
vaxtarfyrirtækja  7,5e

Val 
1. eða 2. ár 

• VIÐ172F Aðferðafræði 
verkefnastjórnunar 7,5e

• VIÐ191F 
Viðskiptasiðfræði  7,5e

• VIÐ181F Fjármögnun 
fyrirtækja  7,5e

• VIÐ185F Markaðsáherslur 
og árangur  7,5e

• VIÐ183F Þekkingarstjórnun  
7,5e 

• VIÐ178F Forysta og 
leiðtoginn  7,5e

• VIÐ190F Breytingastjórnun  
7,5e

• VIÐ271F Alþjóðamarkaðssetning  
7,5e (lotur 3-4)

• VIÐ269F Vörumerkjastjórnun  7,5e

• VIÐ270F Samhæfð markaðssamskipti  
7,5e

• VIÐ265F Stefnumiðuð stjórnun  7,5e

MS ritgerð

Umsjón
Magnús Þór Torfason, torfason@hi.is. 

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