
Viðskiptafræðideild býður upp á hagnýtt og fræðilegt nám á sviði 

verkefnastjórnunar (e. project management). Kennslan miðar 

að því að nemandinn öðlist góðan skilning á verkefnastjórnun 

og tileinki sér eftirsóknarverða færni bæði við rannsóknir og 

hagnýtingu á fræðunum. Í náminu munu nemendur læra að 

tileinka sér grundvallaratriði og verkfæri verkefnastjórnunar 

þar sem farið verður m.a. í ákvarðanatöku, áætlanagerð og 

áhættugreiningar ásamt framkvæmd og eftirfylgni verkefna.

VIÐSKIPTAFRÆÐIDEILD

Meistaranám í verkefnastjórnun



Atvinnumöguleikar
Mikil eftirspurn er á vinnumarkaði eftir þekkingu á sviði 

verkefnastjórnunar. Uppbygging námsins miðar að því að búa 

nemendur undir að sinna krefjandi og flóknum störfum af 

verkefnatengdum toga, ekki hvað síst í fyrirtækjum sem byggja á 

verkefnamiðuðu starfi. Sömuleiðis tileinka nemendur sér færni og 

bæta möguleika sína á að gegna hinum ýmsu stjórnunarstörfum 

sem bera ábyrgð á og hafa viðfangsefni er varða verkefnastjórnun 

á sinni könnu bæði hjá einkafyrirtækjum og hinu opinbera.

Inntökuskilyrði
Almennt er meistaranám í verkefnastjórnun í boði fyrir nemendur 

sem koma beint úr grunnnámi í háskóla með fyrstu einkunn (7,25) , 

en valið er inn í námið á grundvelli árangurs í námi og eftir atvikum 

með hliðsjón af starfsreynslu. Ekki er gerð krafa um fyrra nám í 

viðskiptafræði eða hagfræði en slíkir nemendur geta þurft að taka 

undirbúningsnámskeið.

Nemendum er frjálst að taka valnámskeið í þeim lotum sem þeim hentar.

Nemendur, sem ekki hafa BS/BA í viðskiptafræði eða hagfræði í grunnnámi sínu (BS/BA prófi), þurfa við upphaf námsins að ljúka 

undirbúningsnámskeiðinu VIÐ155M Inngangur að rekstri. Sjá nánar á heimasíðu.

Uppbygging náms
Námið er 120 einingar, þar af 90 einingar í námskeiðum og 30 

eininga ritgerð, og miðað er við fjögurra missera nám. Námslínan 

hefur að geyma kjarnagreinar og valgreinar sem nemendur velja 

sjálfir. Nemendur munu því hafa fjölbreytilegt val þegar kemur að 

valgreinum og munu fjölmörg meistaranámskeið koma til greina.

Umsjón
Inga Minelgaité, lektor, inm@hi.is.

Nánari upplýsingar um námið veitir Þórunn Björg Guðmundsdóttir, 

verkefnisstjóri (thbg@hi.is)
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Lota 1 Lota 2 Lota 3 Lota 4

1. ár

• VIÐ172F 
Aðferðafræði verkefnastjórnunar 
7,5e 

• VIÐ182F 
Starf stjórnandans, forysta og 
samskipti 7,5e 

• VIÐ184F 
Eigindleg aðferðafræði 
7,5e  

• VIÐ188F 
Agile og 
straumlínustjórnun 7,5e 

• VIÐ277F 
Alþjóðleg verkefni og 
verkefnasöfn 7,5e

• Val 

• VIÐ265F 
Stefnumiðuð 
stjórnun 7,5e 

• VIÐ278F 
Rannsóknir og 
tölfræði  7,5e

2. ár

• Val

• Ritgerð

• VIÐ190F 
Breytingastjórnun  7,5e 

• Ritgerð

• Val

• Ritgerð

• Val

• Ritgerð

Val

• VIÐ194F 
Mannauðsstjórnun 7,5e

• VIÐ186F 
Nýsköpunar- og frumkvöðlafræði 
7,5e

• VIÐ183F 
Þekkingarstjórnun 7,5e

• VIÐ178F 
Forysta og leiðtoginn 
7,5e

• VIÐ284F 
Samningafærni 7,5e

• VIÐ274F 
Skipulag og atferli 7,5e

• VIÐ276F 
Stjórnun nýsköpunar

• VIÐ283F 
Framkvæmd stefnu 
og mat á árangi 
7,5e

• IÐN101M Gæðastjórnun 6e


