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Næsta skref
á þínum ferli?

Hvort sem þú vilt þróast úr sérfræðingi í stjórnanda eða leiðtoga, skipta
um starfsumhverfi eða stofna þitt eigið fyrirtæki þá er MBA-nám við
Háskóla Íslands sterkur leikur. Í náminu eflirðu persónulega færni og
þekkingu á rekstri fyrirtækja og kraft til að mæta nýjum áskorunum.

Leiðtogahæfni

– VÖRÐUÐ LEIÐ

Kröfur til stjórnenda breytast hratt og aðlögun þeirra að
ólíkum aðstæðum og hlutverkum er lykilatriði. Í náminu
þróa nemendur skipulega eigin hæfni og staldrað
er sérstaklega við sex vörður sem allar snúa
að eflingu leiðtogahæfni.

4.
ÍGRUNDUN
Staldrað við og
framtíðarfærni
skipulögð

6.
TENGSL
Tengsl við atvinnulíf,
framkoma í fjölmiðlum
og tengslanet

2.
SJÁLFSÞEKKING
Lagður grunnur
að stefnumótun og
forystu í eigin lífi

5.
STARFSÞRÓUN
Hagnýt markþjálfun
meðfram formlegu námi
3.
ÁHRIF Á AÐRA
Hæfni til að móta
framtíðarsýn og
greina tækifæri

1.
FAGLEG ÞEKKING
Fræðileg og hagnýt
þekking á viðskiptafræði

Uppbygging
námsins

Skipulag námsins miðast við að nemendur geti sinnt starfi sínu og þróað það í náminu.
Kennsla fer fram að öllu jöfnu aðra hvora viku á föstudögum og laugardögum kl. 9–17.
Námið hefst í ágúst með undirbúningsdegi og síðan taka við átta námskeið á fyrra
námsárinu og sjö á því seinna auk lokaverkefnis. Kennsla fer fram á Háskólatorgi.
Stór hluti námskeiðs um alþjóðlega stjórnun er kenndur í Georgetown University í
Washington. Náminu lýkur með lokaverkefni sem nemendur velja ýmist af eigin
áhugasviði eða starfsumhverfi.

1. ár

Undirbúningsdagur

HAUST

VOR

FYRRI LOTA

SEINNI LOTA

FYRRI LOTA

SEINNI LOTA

Í ELDLÍNUNNI

REKSTRARUMHVERFIÐ

MARKAÐSSTARF
OG ÁRANGUR

FJÁRMÁL FYRIRTÆKJA

• Forystuhlutverkið og
forystukenningar
• Persónulegt mat, ígrundun
• Árangursmiðuð samskipti
• Uppbygging tengsla og tjáning
• Árangursrík teymi og hópastarf

• Markaðir og samkeppni
• Alþjóðaviðskipti
• Samkeppnishæfi þjóða
• Fjármál og óvissa
• Hagkerfi í sífelldri þróun

• Skipulag markaðsstarfs
• Framtíð markaðsstarfs
• Markaðsstefna
• Markaðsáætlanir
• Markaðsrannsóknir

• Arðsemismat fjárfestinga
• Fjármögnun fyrirtækja
• Skuldabréfagreining
• Virðismat hlutabréfa
• Áhættugreining

STEFNUMÓTUN OG
SAMKEPPNISHÆFNI

HAGNÝT TÖLFRÆÐI
OG ÁKVARÐANIR

SAMNINGAFÆRNI
OG SÁTTAMIÐLUN

• Stefna, samkeppnishæfni
og klasar
• Greining á umhverfi og
kvikri færni
• Heildarstefna, viðskiptastefna
og viðskiptalíkön
• Stjórnarhættir, skipulag
og framkvæmdastefna
• Samfélagsleg ábyrgð
og verðmætasköpun

• Úrlausn flókinna viðfangsefna
• Helstu tölfræðiaðferðir
• Ákvarðanir einstaklinga
og hópa
• Gagnagreining
• Upplýsingastjórnun

• Samningaferlar
• Siðferðileg viðfangsefni
stjórnenda
• Lausn ágreinings
• Gagnrýnin nálgun við
lausn álitamála
• Sköpun verðmæta
í samningum

REIKNINGSHALD
• Mat á afkomu
• Sjóðstreymi
• Stjórnendaupplýsingar
• Ársreikningar
• Heildstæð upplýsingagjöf

2. ár

Upphaf seinna námsárs

HAUST

VOR

FYRRI LOTA

SEINNI LOTA

FYRRI LOTA

SEINNI LOTA

ALÞJÓÐAVIÐSKIPTI
kennt á ensku

STJÓRNUN OG
BREYTINGAR

FRUMKVÖÐLAR
OG NÝSKÖPUN

MIÐLUN UPPLÝSINGA

• Utanríkisviðskipti Íslendinga
• Stefnumótun alþjóðaviðskipta
• Umhverfismál og
alþjóðlegir sáttmálar
• Innkoma á erlenda markaði
• Fjármál í alþjóðlegu samhengi

• Ráðningar og val
• Starfsþróun og atvinnuhæfni
• Vinnustaðamenning
• Stjórnun breytinga
• Starfsframi
– útvíkkun möguleika

• Frumkvöðlar; samskipti
og samvinna stofnenda
• Nýsköpun í starfandi fyrirtækjum
• Þróun viðskiptahugmyndar
• Viðskiptalíkön í nútíð og framtíð
• Gervigreind; tækifæri
og áskoranir

ÁRANGUR Í REKSTRI

ALÞJÓÐLEG STJÓRNUN
kennt á ensku

VALNÁMSKEIÐ

• Aðgerðastjórnun
• Bestun
• Vörustjórnun
• Þjónustustig
• Gæði án sóunar

• Alþjóðavæðing
• Stjórnun alþjóðlegra fyrirtækja
• Menningargreind
• Alþjóðleg teymi
• Fjarteymi

1. Verkefnastjórnun
2. Fjármálaheimurinn
3. Hlutverk í stjórnun
og leiðtogastarfi
4. Stjórnarhættir fyrirtækja

• Áhrifarík upplýsingamiðlun
• Fjárfestakynningar
• Krísustjórnun
• Samskipti við fjölmiðla
• Sýnileiki og tengslamyndun

HAGNÝTT
LOKAVERKEFNI

NÁMSFERÐ TIL WASHINGTON

Birt með fyrirvara um breytingar

REKSTRARGRUNNUR

LEIÐTOGAHÆFNI

VAXTARTÆKIFÆRI

Námskeið um rekstur og fjármál eru
mikilvægur grunnur í náminu. Hér gefst
þér tækifæri til að efla færni við að setja
fram, túlka og bregðast við ýmsum
rekstrar- og fjárhagsupplýsingum.

Í þessum námskeiðum er leiðtogafærni
skoðuð ítarlega. Hér þjálfast þú í að takast
á við ný og krefjandi verkefni, leiða ólíka
einstaklinga til árangurs og bregðast við
því óvænta.

Hér er kastljósinu beint að tækifærum
framtíðarinnar og alþjóðamarkaði þar sem
stöðugreining, framtíðarsýn, áætlanagerð
og gerð viðskiptalíkana er í fyrirrúmi.

Námið er kreandi
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fræðin sérstaklega
vel við viðskiptalífið.
Sunna Ólafsdóttir Wallevik
frumkvöðull og
meðstofnandi Gerosion
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Sterk tengsl
við íslenskt
atvinnulíf

Við erum sannfærð um gildi
námsins fyrir starfsmenn
og ávinning þess fyrir
fyrirtækið.

Fyrirtækjaheimsóknir og fjölbreytt
verkefni nemenda eru ómissandi þáttur
í að skapa lifandi tengsl við íslenskt
atvinnulíf. Gestafyrirlesarar hafa komið
úr ýmsum áttum og hefur framlag
þeirra til námsins verið einstakt.
„Við hjá Marel horfum alltaf með tilhlökkun til hinnar árlegu heimsóknar

Það kemur alltaf á óvart hvað þarf að

mjög skemmtilegt. Fjöldi starfsmanna
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Pétur Guðjónsson
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Alþjóðleg
voun
MBA-námið við Háskóla Íslands
er vottað af Association of MBAs
(AMBA). Aðeins um 200 háskólar
hafa hlotið slíka alþjóðlega
vottun, en hún er eingöngu veitt
að undangengnu umfangsmiklu
Egill Jóhannsson forstjóri Brimborgar og Jón Atli Benediktsson rektor Háskóla Íslands við brautskráningu 2017.

MBA – Hagný meistaranám
MBA-nám (Master of Business Administration) við Háskóla Íslands er tveggja ára
hagnýtt meistaranám ætlað þeim sem hafa reynslu af stjórnunarstörfum og vilja
auka þekkingu sína og hæfni til að takast betur á við forystuhlutverk í
viðskiptalífinu. Einstaklingar með MBA-gráðu frá Háskóla Íslands starfa nú á flestum
sviðum viðskiptalífsins, ýmist sem æðstu stjórnendur, millistjórnendur, sérfræðingar
eða frumkvöðlar.

mati á umgjörð og innihaldi
námsins þar sem m.a. er horft
til skipulags þess og gæða.

MBA-hópurinn 2016 í Alþjóðabankanum í Washington.

Námsferð
til Washington

Námsferð til Washington er liður í að styrkja tengsl nemenda við alþjóðlegt
viðskiptaumhverfi. Haustið 2018 er ferðinni heitið til Georgetown University sem
er einn virtasti háskóli í heimi. Kostnaður við ferðina er innifalinn í námsgjöldum.

Ný sýn á eigið starfsumhverfi
Í MBA-námi í Háskóla Íslands gefst gott tækifæri til að fá nýja sýn á eigið
starfsumhverfi. Byggt er á þverfaglegu námi í rekstri og stjórnun, sem er
sérsniðið að stjórnendum. Uppbygging einstaklingsins og þjálfun
forystuhæfileika hans er mikilvægur hluti af náminu. Hópastarfið vegur
þungt, verkefnin eru í senn hagnýt, krefjandi og lærdómsrík þar sem mikil

Umsóknarfrestur
Fyrri umsóknarfrestur er til 15. apríl
og hvetjum við umsækjendur til að
sækja snemma um til að auka líkur
á að fá inngöngu.
Síðari umsóknarfrestur er til 20. maí.

og víðtæk reynsla MBA-hópsins nýtist sérlega vel. Ný fræðileg sjónarmið í
akademíunni sem eiga erindi við viðskiptalífið skila sér í kennslu góðra
kennara. Takmarkið er að nemendur geti nýtt strax efni hvers kennsludags
í sínu starfsumhverfi.

Sæktu um á www.mba.is

MBA-hópurinn 2017 á lokahófi í Hörpu.

Gimli við Sæmundargötu
101 Reykjavík

Sími 525 4596
www.mba.is

mba@hi.is
www.facebook.com/mba.haskoli.islands

