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Stefna Viðskiptafræðideildar 
 Háskóla Íslands 2017-2021 

 
Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands hefur verið í forystuhlutverki í kennslu og 
rannsóknum á sviði viðskiptafræði á Íslandi í hartnær 80 ár. Deildin er í dag öflugri en 
nokkru sinni fyrr og sinnir hlutverki sínu af metnaði og festu. Deildin býður upp á 
fjölbreytt, metnaðarfullt og hagnýtt nám sem byggt er á traustum fræðilegum grunni. 
Þannig mætir hún þörfum nemenda, atvinnulífs og íslensks samfélags. 
Stefna Háskóla Íslands 2017-2021 er leiðarvísir fyrir starfsemi Viðskiptafræðideildar 
og allt starf deildarinnar tekur mið af grunngildum Háskólans. Stefna deildarinnar sem 
hér er sett fram er frekari skerping á því sem á að móta starf deildarinnar til ársins 2021. 
 

HLUTVERK 
Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands menntar fólk til stjórnunar- og sérfræðistarfa á 
sviði viðskiptafræði. Með því stuðlar Viðskiptafræðideild að hagsæld í íslensku 
samfélagi með sköpun og miðlun á alþjóðlega viðurkenndri þekkingu og færni á sviði 
viðskiptafræði. Sérstök áhersla er á rannsóknir á íslensku atvinnulífi og þjónustu við 
samfélagið. 

 

FRAMTÍÐARSÝN 
Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands er í fremstu röð á sínu sviði. Framlag deildarinnar 
til atvinnulífsins og samfélagsins nýtur viðurkenningar og hún laðar til sín öfluga 
nemendur, kennara og annað starfsfólk. Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands er öflug 
grunneining á Félagsvísindasviði Háskóla Íslands sem stenst alþjóðlegar kröfur um 
gæði kennslu og rannsókna. 
  
Viðskiptafræðideild hefur valið þrjú GILDI sem hún vill að séu leiðarljós 
starfseminnar. 

Fagmennska 
• Við leggjum áherslu á akademískt frelsi og gagnrýna hugsun í verkum okkar. 
• Við sinnum starfinu af ábyrgð, vandvirkni, ráðdeild og metnaði. 
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• Við sýnum kurteisi og heilindi í öllum okkar samskiptum. 

Framsýni 
• Við hvetjum til frumleika og hugmyndaauðgi í rannsóknum og kennsluháttum. 
• Við leggjum áherslu á að vera í fararbroddi í miðlun viðurkenndrar þekkingar. 
• Við leggjum stund á ábyrga og virka þátttöku í þróun atvinnulífs og samfélags. 

Samheldni 
• Við leggjum okkur fram um að taka þátt í öllu starfi Viðskiptafræðideildar.  
• Við vinnum saman að mörgum verkefnum, s.s. rannsóknum og kennslu.  
• Við virðum og styðjum hvert annað. 

 

MARKMIÐ OG ÁHERSLUR 

Markmið og áherslur deildarinnar eru hér sett fram í fjórum köflum. Fyrst eru atriði 
sem snerta rannsóknir, síðan um kennslu, þá virka þátttöku í samfélaginu og að endingu 
um mannauð og starfsaðstæður. 
 
 
Rannsóknir 
Í stefnu HÍ-21 segir: Frjáls þekkingarleit og vísindastarf sem hefur í heiðri siðareglur 
vísinda er grunnur að starfi rannsóknaháskóla. Ör uppbygging rannsókna hefur 
einkennt Háskóla Íslands undanfarin ár og hefur stuðlað að framþróun íslensks 
samfélags, aflað skólanum virðingar á alþjóðavettvangi og skapað fjölmörg ný tækifæri 
til samstarfs. Brýnt er að festa þennan árangur í sessi og tryggja áframhaldandi 
uppbyggingu í þágu öflugs rannsóknanáms, vísindastarfs og nýsköpunar. Styrkja þarf 
rannsóknainnviði, innlent og erlent samstarf og skapa umhverfi er stuðlar að 
rannsóknum sem standast alþjóðlegar gæðakröfur. 
Megináherslan í starfi Viðskiptafræðideildar til ársins 2021 hvað rannsóknir varðar 
kemur fram í eftirfarandi atriðum: 

• Nýliðun í rannsóknum efld og markvisst stutt við nýtt akademískt starfsfólk. 

• Nýsköpun og hagnýting rannsóknaniðurstaðna verði efld. 

• Hvatt er til alþjóðlegs samstarfs um rannsóknir. 

• Auka skal svigrúm virkra rannsakenda til að sinna rannsóknum. 

• Hvatt er til að kennarar sæki um styrki í samkeppnissjóði.  

• Rannsóknafé kennara taki tillit til afkasta á skýran og gagnsæjan hátt. 

• Samþætta skal rannsóknir og kennslu með markvissum hætti. 

• Hvatt er til aukins samstarfs í rannsóknaverkefnum innan deildar og milli deilda. 

• Hvatt er til þess að kennarar vinni saman að því að virkja og efla 
rannsóknamiðstöðvar innan Viðskiptafræðistofnunar Háskóla Íslands, ekki síst 
til að efla grunn- og þjónusturannsóknir á íslensku atvinnulífi og samfélagi. 
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Kennsla 
Í stefnu HÍ-21 segir: Háskóli Íslands leggur áherslu á krefjandi nám, jákvæða 
námsupplifun nemenda og gæði prófgráða á öllum námsstigum. Til að búa nemendur 
undir áframhaldandi nám, þátttöku í lýðræðislegu samfélagi og fjölbreyttu atvinnulífi 
leitast Háskólinn sífellt við að þróa kennsluhætti og námsaðstöðu, hvetja til nýsköpunar 
í kennslu og styrkja tengsl náms og starfsvettvangs. Jafnframt er mikilvægt að stuðla 
að skuldbindingu nemenda við námið og að veita kennurum og nemendum stuðning í 
starfi. 
Megináherslan í starfi Viðskiptafræðideildar til ársins 2021 hvað kennslu varðar kemur 
fram í eftirfarandi atriðum:  

• Námsleiðir og námskeið deildarinnar verði í stöðugri endurskoðun og taki 
breytingum í takt við þróun atvinnulífsins, samfélagsins og fræðilegrar 
þekkingar. 

• Sérstök áhersla er á að fastir kennarar deildarinnar komi að kennslu á fyrsta ári 
í grunnnámi. 

• Lögð verði áhersla á fjölbreytta kennsluhætti sem m.a. hvetja nemendur til 
virkrar þátttöku í náminu. Lögð verði áhersla á símat og fjölbreytilegar 
matsaðferðir og með því dregið úr vægi lokaprófa. 

• Deildin vill að nemendur séu ánægðir með námið meðan á námi stendur og að 
því loknu. 

• Lögð verði áhersla á að auka skilvirkni í námsframvindu og að nemendur ljúki 
því námi sem þeir stunda innan þeirra tímamarka sem háskólayfirvöld hafa 
skilgreint. 

• Námskeiðum á ensku verði fjölgað, m.a. með tilkomu erlendra gestakennara. 

• Starfsemi Viðskiptafræðistofnunar verði efld, m.a. á sviði endurmenntunar og 
almenningsfræðslu. 
 

Virk þátttaka í samfélagi og atvinnulífi 
Í stefnu HÍ-21 segir: Sköpun nýrrar þekkingar og hagnýting hennar er lykill að 
lífsgæðum og auðugu mannlífi til framtíðar. Háskóli Íslands tekur virkan þátt í 
samfélagi og atvinnu- og menningarlífi með það að markmiði að starf skólans hafi 
víðtæk áhrif. Lögð verður áhersla á að miðla niðurstöðum rannsókna og nýsköpunar 
með fjölbreyttum hætti, stuðla að almennum skilningi á vísindum og nýta 
sérfræðiþekkingu til að takast á við áskoranir samtímans og í umræðu um brýn 
samfélagsmál. 
Megináherslan í starfi Viðskiptafræðideildar til ársins 2021 hvað þátttöku í samfélagi 
og atvinnulífi varðar kemur fram í eftirfarandi atriðum: 

• Athygli verði beint að rannsóknum sem leiða til nýsköpunar og tengsla 
Viðskiptafræðideildar við fyrirtæki, stofnanir og fagfélög. 

• Þróa skal leiðir til að vísindi nýtist við stefnumarkandi ákvarðanir samfélagsins, 
m.a. með því að gera rannsóknaniðurstöður aðgengilegri. 
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• Viðskiptafræðideild standi fyrir lifandi samræðu við almenning og fagfólk um 
brýn viðfangsefni samtímans.  

• Samstarf við atvinnulíf verði eflt í námskeiðum í meistaranámi, með raunhæfum 
verkefnum. 

• Kynningarstarf fyrir framhaldsskólanema verði eflt. 

• Áhersla verði lögð á viðurkenningar og hvatningarverðlaun til afburðanemenda.  

 

Mannauður og starfsaðstæður 
Í stefnu HÍ-21 segir: Árangur Háskóla Íslands byggist á þeim auði sem býr í starfsfólki 
og nemendum. Háskólinn verður að vera samkeppnishæfur um mannauð bæði 
innanlands og á alþjóðavettvangi. Það er skólanum kappsmál að laða til sín hæft 
starfsfólk og stúdenta og byggja upp samheldið háskólasamfélag. Mikilvægt er að hlúa 
að mannauði skólans með því að bjóða starfsumhverfi sem stuðlar að velferð, jafnrétti 
og heilbrigði. 
Megináherslan í starfi Viðskiptafræðideildar til ársins 2021 hvað mannauð og 
starfsaðstæður varðar kemur fram í eftirfarandi atriðum: 

• Deildin leggi metnað í að starfsumhverfi sé sem best. 

• Deildarforseti skal reglulega eiga starfsmannasamtal við alla kennara. 

• Mentorakerfi Háskólans fyrir nýtt starfsfólk verði sem best nýtt. 

• Lögð verði áhersla á virka starfsþróun og samstarf við aðrar deildir og einingar 
Háskólans eftir því sem við á. 

• Deildin stuðli að sem bestu umhverfi og aðstæðum fyrir kennara til að mæta 
aukinni kröfu um símat, fjölbreytta kennsluhætti og nýsköpun í störfum sínum. 

• Leitast verði við að gera starfsfólki kleift að samræma starfsskyldur og 
fjölskylduábyrgð. 

• Jafnrétti verði lagt til grundvallar við ráðningar og við umbun í starfi. 

• Leitast verði við að ráða sem kennara í viðskiptafræðum fólk sem skarar fram 
úr, bæði hvað varðar viðurkennda akademíska þekkingu og reynslu úr 
atvinnulífinu. 

• Leitast verði við að fá erlenda gestakennara (visiting professors) til deildarinnar. 
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Framvinda og árangur 
Megináherslan í starfi Viðskiptafræðideildar til ársins 2021 hvað framvindu og árangur 
varðar eru eftirtaldir lykilmælikvarðar Háskólans: 
 
Nám og kennsla 
• Endurkomu- og brautskráningarhlutfall 
• Námsánægja 
• Árangur nemenda eftir útskrift 
 
Virk þátttaka 
• Samstarf við atvinnulíf 
• Samstarf við samfélag 
 
Rannsóknir 
• Staða á alþjóðlegum matslistum 
• Fjöldi birtinga og tilvitnana 
• Alþjóðleg samstarfsnet og birtingar 
• Sértekjur 
 
Mannauður 
• Starfsánægja 
• Álag á starfsfólk 
• Kynbundinn launamunur 
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