
Meistaranám í þjónustustjórnun er í senn hagnýtt og fræðilegt 
nám fyrir þá sem vilja öðlast þekkingu og skilning á þeim sértæku 
úrlausnarefnum er tengjast þróun og framkvæmd þjónustu.

Námið er 120 eininga staðnám þar sem um er að ræða 90 einingar í 
námskeiðum og 30 eininga lokaritgerð. Ritgerðin fjallar um eitthvert 
af þeim fjöldamörgu viðfangsefnum sem telja má sértæk þegar 
þjónusta er annars vegar. Skipulag námsins gerir ráð fyrir að hægt 
sé að ljúka því á fjórum misserum en kennt er með lotufyrirkomulagi 
þar sem eru tvær lotur á hverju misseri og tvö 7,5e námskeið kennd í 
hverri lotu.

Fyrir hverja er námið?
Námsleiðin er fyrir þá sem vilja öðlast fræðilega og hagnýta innsýn í 
þau fjöldamörgu viðfangsefni sem nútíma fyrirtæki eða stofnun þarf 
að fást við í tengslum við þá þjónustu sem í boði er. Nemendur geta 
komið beint úr grunnnámi í háskóla en námið er einnig áhugaverður 
kostur fyrir fólk með reynslu úr atvinnulífinu. Forkröfur er BS- eða 
BA-gráða með fyrstu einkunn (7,25) en ekki er gerð sérstök krafa um 
fyrra nám í viðskiptafræði. Nemendur sem ekki hafa lokið að minnsta 
kosti 60 ECTS einingum í viðskiptafræði eða tengdum greinum 

þurfa þó við upphaf náms að ljúka undirbúningsnámskeiði 
samhliða öðrum námskeiðum. Það námskeið er ekki metið til 
eininga í námsleiðinni. 

Atvinnumöguleikar
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.

Markmið
Kennslan miðar að því að nemandinn geti sýnt fram 
á þekkingu, leikni og hæfni er tengist fjölbreyttum 
aðferðum og kenningum þjónustustjórnunar. Áherslan er 
á samþættingu fræða og færni og að nemandinn geti nýtt 
sér námið til úrlausnar á hagnýtum viðfangsefnum sem og 
stundað rannsóknir á sviðinu.
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Nánari upplýsingar veitir Þórunn Björg Guðmundsdóttir, verkefnisstjóri, thbg@hi.is
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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. 
Leiðbeinandi val fyrir tiltekið áherslusvið er aðeins til leiðsagnar og geta nemendur lokið öllum valgreinum innan eins áherslusviðs eða fleiri 
kjósi þeir svo.

Öll námskeið eru 7,5e nema annað sé tekið fram.

Lota 1 Lota 2 Lota 3 Lota 4

Skylda
1. ár

• Þjónustukenningar og 
þjónustuhagkerfið

• Eigindleg aðferðafræði • Fólk, form og ferlar • Stefnumiðuð stjórnun

Skylda
2. ár

• Þjónustugæði og 
þjónustumat

• Fyrri hluti ritgerðar (15e) • Seinni hluti 

Ritgerðar (15e)

Áhersla á mannauðsstjórnun (allt að 52,5e)

Ár 1
eða 2

• Mannauðsstjórnun

• Starf stjórnandans, forysta 
og samskipti

• Viðskiptasiðfræði

• Alþjóðleg 
mannauðsstjórnun

• Breytingastjórnun

• Vellíðan, starfsumhverfi og 
forysta

• Vinnuréttur

• Þróun mannauðs

• Samskipti á vinnumarkaði

• Vinnusálfræði

Áhersla á stjórnun og stefnumótun (allt að 52,5e)

Ár 1
eða 2

• Samkeppnishæfni • Forysta og leiðtoginn

• Þekkingarstjórnun

• Rekstur í sjávarútvegi

• Samningafærni

• Skipulag og atferli

• Framkvæmd stefnu og 
mat á árangri

• Rannsóknir og tölfræði

Áhersla á markaðsfræði (allt að 52,5e)

Ár 1
eða 2

• Markaðsáherslur og 
árangur

• Stefnumiðuð 
markaðsfærsla

• Neytendahegðun

• Markaðssetning á netinu

• Breytingastjórnun

• Alþjóðaviðskipti

• Vörumerkjastjórnun

• Rekstur í sjávarútvegi

• Alþjóðamarkaðssetning

• Samhæfð 
markaðssamskipti

Áhersla á ferðaþjónustu (30e)1

Haust Vor

Ár 1
eða 2

• Inngangur að ferðamálafræði (10e) • Kenningar í ferðamálafræði (10e)

• Nýsköpun í ferðaþjónustu (10e)

1 Námskeið kennd í líf- og umhverfisvísindadeild. Ekki lotuskipulag.


