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Um BS námið
BS námið byggir á sterkum grunni almennra 
viðskiptafræðigreina eins og fjármálum, markaðsfræði, 
reikningshaldi, rekstrarhagfræði og stjórnun. Námið 
er 180 ECTS einingar og því lýkur með lokaritgerð 
þar sem lögð er áhersla á að þjálfa faglega hæfni og 
sjálfstæð vinnubrögð nemenda.

Uppbygging BS námsins
Við upphaf náms velja nemendur á milli fjögurra 
kjörsviða. Uppbygging námsins fyrstu tvö árin er í 
grundvallaratriðum eins. Á þriðja ári taka valgreinar 
við, ásamt sérgreinum viðkomandi kjörsviðs:

• Fjármál
• Markaðsfræði
• Reikningshald
• Stjórnun

 

Að BS námi loknu
Í náminu er nemendum veitt góð fræðileg undirstaða, 
þeir eru hvattir til að virkja sköpunarkraftinn og sýna 
öguð vinnubrögð. Nemendur vinna hagnýt verkefni 
sem veita þeim innsýn í viðfangsefni og áskoranir 
atvinnulífsins. Lagður er metnaður í að tryggja 
nemendum góða menntun sem nýtur trausts í 
samfélaginu.

Sterk tengsl við atvinnulífið
Alþjóðavæðing, ör tækniþróun, vaxandi samkeppni, 
nýir viðskiptahættir og aukið flækjustig gera 
viðskiptafræði að grein í stöðugri þróun. Innan 
deildarinnar er lögð áhersla á að miðla framúrskarandi 
og alþjóðlega viðurkenndri þekkingu með samstarfi 
við erlenda háskóla og með því að vera leiðandi 
í rannsóknum, kennslu og þjónustu við íslenskt 
atvinnulíf. Þessi virku tengsl við atvinnulífið skipa 
viðskiptafræðináminu í Háskóla Íslands í fremstu röð.



Fjármál
Nemendur á kjörsviðinu taka ýmis fjármálanámskeið, 
m.a. um fjármálagerninga, stýringu fjármálasafna 
og fjármálamarkaðinn og námskeið sem nýtast vel 
við fjármálastörf, svo sem lögfræði, rekstrarstjórnun, 
stærðfræði, tölfræði og upplýsingatækni. Nemendur 
sem vilja auka þekkingu sína í fjármálum eða búa 
sig undir framhaldsnám geta bætt við sig tengdum 
sérgreinum úr reikningshaldslínunni.

Markaðsfræði
Markmið náms í viðskiptafræði með áherslu á 
markaðsfræði er tvíþætt. Annars vegar að búa 
nemendur undir almenn stjórnunarstörf og 
sérfræðistörf í markaðsmálum fyrirtækja og stofnana, 
hins vegar að búa nemendur undir framhaldsnám 
á sviði markaðsfræða. Meðal sérgreina eru til dæmis 
námskeið í markaðsrannsóknum, vörumerkjastjórnun, 
neytendahegðun, markaðsáætlanagerð, stafrænni 
markaðssetningu og markaðssamskiptum.

Reikningshald
Markmið náms í viðskiptafræði með áherslu á 
reikningshald er þríþætt. Í fyrsta lagi að nemendur 
hafi haldgóða þekkingu á reikningshaldi og 
reikningsskilum félaga. Í öðru lagi að nemendur 
hafi haldgóða þekkingu á fræðilegum hugtökum 
og beitingu þeirra, hafi þekkingu á lagaumhverfi 
reikningshaldsins og kunni skil á gildandi reglum 
um skattlagningu félaga. Í þriðja lagi að búa 
nemendur undir framhaldsnám í reikningsskilum og 
endurskoðun.

Stjórnun
Markmið náms í viðskiptafræði með áherslu á 
stjórnun er þríþætt. Í fyrsta lagi að nemendur búi 
yfir haldgóðri þekkingu á undirstöðuatriðum, 
kenningum og hugtökum stjórnunarfræða. Í öðru lagi 
að nemendur hafi öðlast færni í að beita aðferðafræði 
stjórnunarfræða við úrlausn viðfangsefna sem 
tengjast stjórnun, ráðgjöf og sérfræðistörfum. Í 
þriðja lagi að búa nemendur undir framhaldsnám 
og frekari sérhæfingu á ýmsum sviðum stjórnunar, 
stefnumótunar og mannauðsstjórnunar.

Inntökuskilyrði
Til að hefja BS nám við Viðskiptafræðideild, skal 
nemandi hafa lokið stúdentsprófi eða sambærilegu 
prófi að mati deildarinnar. Lokapróf af frumgreinasviði 
Háskólans í Reykjavík og stúdentspróf að lokinni 
viðskiptabraut og viðbótarnámi samkvæmt 
aðalnámskrá framhaldsskóla, teljast sambærileg 
stúdentsprófi og nægja til inntöku í BS nám í deildinni. 
Lokapróf frá frumgreinadeild Keilis (háskólabrú) 
nægir til inngöngu í Viðskiptafræðideild HÍ til jafns 
við stúdentspróf, hafi viðkomandi lokið námi við 
viðskipta- og hagfræðideild háskólabrúar.
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