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Viltu auka þekkingu þína  
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„Flestir 
meistaranemar 
stunda námið 
með vinnu enda 
geta þeir stýrt 
sínum náms-
hraða og valið 
hvað þeir taka 
mörg námskeið 
hverju sinni,“ 
segir Sigurður 
Ragnarsson, for-
seti viðskipta-
deildar.

Með vaxandi 
starfsemi og fjölgun 

starfsfólks og svona 
miklu meira umleikis 
heldur en var í byrjun þá 
finnst mér ég þurfa sjálf 
að skoða mig og aðeins 
líta inn á við og hvernig 
ég geti orðið betri, bæði 
leiðtogi og stjórnandi og 
haldið við þessari hug-
sjón … Þetta nám höfðar 
til mín af því að ég get 
ráðið mínum tíma svo-
lítið sjálf.
Erna Magnúsdóttir, forstöðukona í 
Ljósinu (MS forysta og stjórnun)

Námið hefur reynst 
mér frábærlega vel í 

starfi mínu sem mann-
auðsstjóri Iceland Travel 
og VITA. Með því að 
samtvinna nám og starf 
tókst mér að auka fag-
mennsku fyrirtækisins á 
marga vegu og innleiða 
nýjungar sem stuðla að 
auknum árangri og betri 
vinnustað.
Ragnheiður Valdimarsdóttir, 
mannauðsstjóri hjá Iceland Travel og 
VITA (MS í alþjóðlegum viðskiptum, 
2016)

Ég valdi mér meist-
aranám í forystu og 

stjórnun því mig langar 
að vera fyrirmyndarafl í 
mínu samfélagi og láta 
gott af mér leiða. Þjón-
andi forysta er ein besta 
gjöfin sem ég hef fengið 
og hún mun leiða mig 
hvert sem ég fer jafnt í 
einkalífi mínu sem starfi.

Rósa Matthíasdóttir (MS forysta og 
stjórnun, 2016)

 Fjarnámið hentar 
mér mjög vel og 

með því að fá fyrirlestra í 
gegnum netið get ég 
skipulagt tíma minn 
betur. Þá eru verkefnin 
mjög hagnýt og notuð 
raunveruleg dæmi sem 
tengjast vel inn í atvinnu-
lífið.
Sigurbjörg Hjálmarsdóttir  
(MS forysta og stjórnun, 2017)

Á haustönn verða í 
boði nýjungar í 

meistaranámi í við-
skiptadeild, meistaranám 
í markaðsfræði og meist-
aranám í forystu og 
stjórnun með áherslu á 
mannauðsstjórnun.

Flestir nemendur við Háskól-
ann á Bifröst stunda meistara-
nám við viðskiptadeildina en 

námið er fjarnám sem er skipulagt 
þannig að fyrirlestrar og kennslu-
efni í hverju námskeiði er aðgengi-
legt á sérstökum fjarnámsvef og 
nemendur geta þannig skipulagt 
tíma sinn eins og þeim hentar best,“ 
segir Sigurður Ragnarsson, forseti 
viðskiptadeildar. „Síðan eru einnig 
vinnuhelgar þar sem nemendur 
hittast ásamt kennurum. Flestir 
meistaranemar stunda námið með 
vinnu enda geta þeir stýrt sínum 
námshraða og valið hvað þeir taka 
mörg námskeið hverju sinni. Bak-
grunnur nemenda er gríðarlega 
fjölbreyttur og meðal nemenda í 
meistaranáminu er ekki bara fólk 
með viðskiptafræðibakgrunn eða 
viðskiptafræðimenntun heldur 
líka fólk úr til dæmis heilbrigðis-
geiranum, kennarar, félagsráðgjafar 
og lögfræðingar.“ Meistaranáminu 
er hægt að ljúka með því að skrifa 
ritgerð eða sleppa ritgerð og taka þá 
fleiri námskeið í staðinn.

Nýtt nám: Meistaranám í 
markaðsfræði
Í haust verður boðið upp á ýmsar 
nýjungar og þar á meðal nýtt 
meistaranám í markaðsfræði. 
Ákveðið hefur verið að bjóða 
þennan valkost samhliða aukinni 
eftirspurn eftir meistaranámi við 
viðskiptadeild skólans en í áratug 

hefur BS markaðsfræðinám á 
Bifröst verið í sérflokki á Íslandi 
með fjölbreyttu úrvali markaðs-
fræðiáfanga. Námið er ætlað þeim 
sem starfa eða hafa hug á að starfa 
við markaðsmál og hafa þegar 
reynslu af markaðs- og sölumálum 
en vilja dýpka þekkingu sína á fjöl-
breyttri flóru markaðsfræðinnar. 
„Meistaranám í markaðsfræðum 
er heildstætt nám sem inniheldur 
víðtæk námskeið, allt frá markaðs-
legri stefnumótun til stafrænna 
markaðssamskipta en slík kunnátta 
og þekking er sífellt mikilvægari 
í þjónustu og samskiptum við 
neytendur. Með faglegri markaðs-
stjórn geta fyrirtæki og stofnanir 
þjónað viðskiptavinum sínum enn 
betur og náð meiri árangri,“ segir 
Sigurður.

Boðið uppá nám í forystu 
og stjórnun með áherslu á 
mannauðsstjórnun
Forysta og stjórnun hefur verið í 
boði frá 2014 og er fjölmennasta 
námsbraut skólans. „Flestir nem-
endur eiga það sameiginlegt að vilja 
efla sig og verða betri stjórnendur 
og leiðtogar og sumir fara í námið 
vegna þess að þeir ætla sér að 
komast í stjórnenda- og leiðtoga-
stöðu,“ segir Sigurður og bætir við 
að í haust verði í fyrsta skipti boðið 
upp á sérstaka áherslu í náminu á 
mannauðsstjórnun. „Í dag er mikil 
áhersla lögð á mannauðinn þegar 

kemur að því að leiða og stjórna, og 
því teljum við að við getum þjónað 
bæði nemendum og samfélagi með 
því að bjóða líka upp á meistara-
nám í forystu og stjórnun með 
áherslu á mannauðsstjórnun.“

Alþjóðaviðskipti
Meistaranám í alþjóðavið-
skiptum hefur verið í boði í mörg 
ár og í náminu er sérstök áhersla 
á stefnumótun og markaðs-

setningu á erlendum mörkuðum. 
Í náminu eru skoðaðir vel hlutir 
sem tengjast alþjóðaviðskiptum, 
eins og alþjóðasamskipti, alþjóða-
fjármál og alþjóðleg markaðs-
setning, bæði hefðbundin sem og 
stafræn. „Við höfum verið að efla 
og þróa þetta nám sérstaklega, 
en miklar breytingar hafa orðið á 
sviði alþjóðaviðskipta undanfarin 
misseri sem taka þarf tillit til,“ segir 
Sigurður að lokum.

Meistaranemar í viðskiptadeild 
stunda námið í fjarnámi 
Nýtt nám í boði í Markaðsfræði og Forystu og stjórnun með áherslu á 
mannauðsstjórnun. Mikil áhersla á mannauðinn í stjórnunarstörfum.

Á myndinni má sjá f.v. Dirk van Dierendonck, prófessor við Rotterdam School 
of Management , Kathleen A. Patterson, prófessor við Regent University, 
Sigrúnu Gunnarsdóttur, dósent og formann Þekkingarseturs um þjónandi for-
ystu, og Sigurð Ragnarsson, forseta viðskiptadeildar.

Háskólinn á Bifröst og Þekk-
ingarsetur um þjónandi 
forystu hafa átt í farsælu 

samstarfi síðastliðin ár og meðal 
annars staðið að fjölsóttum ráð-
stefnum og viðburðum. Síðasta 
haust var vísindaþing um þjónandi 
forystu, Global Servant Leadership 
Research Roundtable, haldið á Bif-
röst en þar komu saman nokkrir 
af fremstu fræðimönnum heims í 

greininni og byggðist dagskráin á 
fyrirlestrum og pallborðsumræð-
um. Vísindaþingið var opið starfs-
fólki og nemendum háskólans og 
fengu meistaranemar í forystu og 
stjórnun, sem t.d. vinna að rann-
sóknum um þjónandi forystu, þar 
t.a.m. tækifæri á að hlýða á þekkta 
höfunda rannsókna sem þeir hafa 
lesið og stuðst við í sínu námi og 
rannsóknarverkefnum.

Þjónandi forysta er            
akademísk undirstaða
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Dr. Sigrún Lilja 
Einarsdóttir, 
forseti félags-
vísindadeildar 
við Háskólann á 
Bifröst.

Konur fá enn þann 
dag í dag ekki sömu 

tækifæri og karlmenn 
hvað varðar aðgengi að 
tónlistarþjálfun.

Þó að hluti af mínu 
námi hafi verið í 

fjarnámi þá upplifði ég 
mig aldrei sem kennitölu 
heldur alltaf sem einstak-
ling sem var að takast á 
við námsefnið. Það var 
mér mjög mikilvægt og 
skapaði traust sem gerði 
það m.a. að verkum að 
maður lærði að vinna í 
hóp þar sem allir eru á 
jafnaðargrundvelli.
Agnar Jón Egilsson, MA í menningar-
stjórnun, leikari og leikstjóri

Námið í menn-
ingarstjórnun 

nýtist vel í alls konar 
verkefni bæði hvað 
varðar t.a.m. markaðs-
setningu og í ýmiss konar 
samstarfi. Upplifun af 
náminu var sú að það var 
mjög vel skipulagt og 
gaman að kynnast fólki 
sem kom úr ólíkum 
greinum atvinnulífsins 
og gat miðlað þaðan sinni 
reynslu og kennt öðrum.
Anna Leif Elídóttir, MA í menningar-
stjórnun, listakona og verkefnastjóri

Nemendur geta 
valið á milli tveggja 

áherslusviða til MA 
gráðu: Menningarstefnu 
og miðlunar annars vegar 
og menntastjórnunar 
hins vegar. Jafnframt er 
hægt að ljúka MCM 
gráðu með áherslu á 
nýsköpun og frum-
kvöðlastarfsemi.

Arna Kristín Einarsdóttir, framkvæmdastjóri Sinfóníuhljómsveitar Íslands, er ein þeirra er lokið hafa meistaranámi í 
menningarstjórnun frá Háskólanum á Bifröst.

Meistaranám í menningar-
stjórnun hefur verið í boði 
við Háskólann á Bifröst frá 

árinu 2004. Námið byggir jafnt á 
fræðilegri og hagnýtri nálgun sem 
gefur nemendum kost á að vinna 
með og þróa gagnrýna sýn á menn-
ingu og menningarpólitík, um leið 
og þeir öðlast hagnýta þjálfun sem 
lýtur að rekstri, stjórnun og skipu-
lagningu.

„Meistaranám í menningar-
stjórnun er góður undirbúningur 
fyrir starf innan menningar- og 
menntastofnana, í listum og 
skapandi greinum og besti 
vitnisburðurinn um það eru nem-
endurnir okkar. Það virðist líka 
vera mikil eftirspurn eftir fólki 
sem getur tekist á við ótrúlegustu 

vandamál á skapandi og skilvirkan 
hátt, enda þarf samfélagið einfald-
lega á slíkum mannskap að halda,“ 
segir Njörður Sigurjónsson, dósent 
í menningarstjórnun.

Njörður segir flesta nemendur 
hafa mikla reynslu af vinnumark-
aði þegar þeir hefja nám. Þeir hafi 
því tekist á við margvísleg verkefni 
sem stjórnendur og sérfræðingar 
en vilji bæta við sig hagnýtu námi 
til að dýpka skilning sinn á 
sviðinu. 

„Við erum stolt af nemend-
unum okkar sem lokið hafa 
námi hjá okkur í gegnum árin og 
allra skemmtilegast er að hitta 
útskrifaða nemendur í skapandi og 
skemmtilegum stjórnunarstörfum 
út um allan bæ,“ segir Njörður.

Gagnrýn sýn á 
menningarpólitík
Meistaranám í menningarstjórnun hefur 
verið í boði á Bifröst frá árinu 2004.

„Almenningsbóka-
söfn eru menn-
ingarstofnanir 
með stóru emmi, 
afar mikilvægt 
almannarými í 
samfélögum nú-
tímans,“ segir Pá-
lína Magnúsdóttir, 
borgarbókavörður 
Reykjavíkurborgar. 
MynD/DAGuR Gunn-
ARSSon

Pálína Magnúsdóttir, borgar-
bókavörður Reykjavíkur-
borgar, lauk meistaranámi 

í menningarstjórnun frá Háskól-
anum á Bifröst árið 2008. Pálína, 
sem er með BA í bókasafns- og 
upplýsingafræði fyrir og starfaði á 
almenningsbókasafni frá útskrift, 
segir námið hafa nýst sér mjög vel.

„Námið hefur sérstaklega nýst 
vel við stefnumótunarvinnu og 
framtíðarsýn fyrir Borgarbóka-
safnið, sem er stór hluti af starfi 
mínu sem borgarbókavörður. 
Mannauðshluti námsins, þ.e. það 
sem snýr að stjórnun mannauðs, 
hefur einnig verið afar gagnlegur 
og viðskiptatengingin sem var þá 
og er mjög sterk í náminu hefur 
nýst feikivel. Í heild hefur námið 
nýst mér á margvíslegan hátt í 
daglegum störfum sem stjórnandi 
stærstu og mest sóttu menningar-
stofnunar Reykjavíkurborgar,“ 
segir Pálína.

Dvöl á Bifröst dásamleg upp-
lifun
„Ég valdi meistaranám í menn-
ingarstjórnun því það hentaði vel 

inn í það starf sem ég hef gegnt frá 
því ég var 28 ára, að vera forstöðu-
maður bókasafns. Ég taldi ekki að 
framhaldsnám í mínu fagi hentaði 
mér sem stjórnanda og tók því 
ákvörðun um að sækja um þetta 
nám þegar ég sá það auglýst. Valið 
stóð um að fara í opinbera stjórn-
sýslu eða þetta og ég valdi menn-
ingarstjórnunina kannski vegna 
þess að mér fannst og finnst enn 
menningarfræðin afar spennandi. 
Námið sjálft reyndist það líka enda 
hitti ég fyrir á Bifröst ólíkan hóp 
fólks sem lagði stund á þetta nám 
og kynntist ótrúlega skemmtilegu 
fólki sem ég er svo að hitta fyrir á 
ný í gegnum starf mitt sem borgar-
bókavörður,“ segir Pálína.

Aðspurð um upplifun sína af 
náminu segir Pálína fyrirlestrana 
almennt hafa verið afar fræðandi 
og skemmtilega og að fimm 
vikna dvöl á Bifröst tvö sumur í 
röð hafi verið dásamleg upplifun 
sem staðið hafi algerlega undir 
væntingum. „Hópavinna hentar 
mér mjög vel og virkaði ágætlega í 
náminu og vinnuhelgarnar að vetri 
sömuleiðis,“ segir Pálína.

Námið nýtist í 
daglegum störfum
Pálína Magnúsdóttir borgarbóka
vörður er stjórnandi mest sóttu 
menningarstofnunar Reykjavíkur.

Dr. Sigrún Lilja Einarsdóttir, 
forseti félagsvísindadeildar 
við Háskólann á Bifröst, 

hlaut styrk til eins árs rannsóknar-
starfa við Oxford-háskóla skóla-
árið 2016-2017. 

Um er að ræða styrk (individual 
fellowship) úr Marie Sklodowska-
Curie áætlun Evrópusambandsins 
og starfar Sigrún Lilja við tónlistar-
deild háskólans. 

Rannsóknarverkefni hennar 
snýr aðallega að tónlistarhefð 
og tónlistarstarfi innan veggja 
háskólans með sérstakri áherslu á 
sögu, hefðir og menningarpólitísk 
álitamál.

„Þrátt fyrir aukinn sýnileika 
kvenna hafa þær enn þann dag í 
dag ekki sömu tækifæri og karl-
menn hvað varðar aðgengi að 
tónlistarþjálfun og tækifærum til 
að syngja opinberlega við messur 
og athafnir. 

Jafnframt er ansi margt sem 
gefur til kynna að nemendahópur 

Deildarforseti nemur við 
hinn virta Oxford-háskóla

sá sem hefur kost á því að fá svo-
kallaða kórstyrki (choral scholar-
ships) sé ansi einsleitur hópur 
nemenda úr einkaskólum,“ segir 
Sigrún Lilja Einarsdóttir um helstu 
niðurstöður rannsóknar sinnar 
hingað til.
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Meistaranám í 
viðskiptalögfræði 

veitir nemendum tæki-
færi til að hasla sér völl á 
vettvangi réttarvörslunn-
ar auk starfa á mörgum 
sviðum atvinnulífsins.

Einar Karl Hallvarðsson, ríkislög
maður og dósent við lagadeild

Háskólinn á Bifröst 
er þátttakandi í 

alþjóðlegu samstarfs-
verkefni lagadeilda, 
LawWithoutWalls, og 
hefur nemendum okkar 
m.a. verið hrósað fyrir 
vandvirkni og að vera 
fljótir að tileinka sér ný 
vinnubrögð. Þetta stað-
festir að kennsluaðferðir 
okkar eru árangursríkar 
og að nemendur okkar 
búi að breiðum grunni.

Helga Kristín Auðunsdóttir, lektor við 
lagadeild og doktorsnemi við Ford
hamháskóla 

Allt meistaranám 
við háskólann er í 

boði í fjarnámi.

Háskólinn á Bifröst er í farar-
broddi í fjarnámi á Íslandi 
og er allt meistaranám við 

háskólann í boði í fjarnámi. Það er 
því kjörið fyrir þá sem vilja stunda 
nám samhliða vinnu. 

Fjarnámið er þannig uppbyggt 
að nemendur fá einn til tvo fyrir-
lestra á rafrænu formi í hverri viku 
þar sem kennari kynnir og fjallar 
um efni vikunnar. 

Þá eru reglulega lögð fram verk-
efni í námsefninu og nemendur 
sækja umræðu- og verkefnatíma 
með kennurum á vinnuhelgum á 
Bifröst. 

Vinnuhelgar eru mikilvægur 
liður í því styrkja tengslanet kenn-
ara og nemenda.

Í fararbroddi í fjarnámi

Unnar Steinn Bjarndal, hæstaréttar
lögmaður og forseti lagadeildar 
Háskólans á Bifröst.

Nú á vorönn fór af stað nýtt 
meistaranám í viðskipta-
lögfræði, MBL (Master of 

Busi ness Law) sem er eina nám 
sinnar tegundar á Íslandi. Um er að 
ræða hagnýtt og krefjandi nám opið 
öllum þeim sem lokið hafa grunn-
háskólagráðu. Námið inniheldur 
námskeið á sviðum lögfræði og við-
skiptafræði og er meginmarkmið 
þess að undirbúa nemendur fyrir 
fjölbreytt störf í viðskiptalífinu.

Námið er t.a.m. tilvalið fyrir 
stjórnendur og er einnig sérlega 
góður kostur fyrir þá sem hafa lokið 
grunnnámi í lögfræði. Val er um 
tvær áherslur í meistaranámi í við-
skiptalögfræði, annars vegar MBL 
gráðu og hins vegar ML gráðu. ML 
gráða, auk grunnnáms í lögfræði, er 
viðurkennt fullnaðarpróf í lögfræði 
og geta nemendur sem lokið hafa 
prófi setið námskeið til öflunar lög-
mannsréttinda.

Allt meistaranám í lögfræði er 
kennt í fjarnámi og er unnt að 
ljúka náminu á þremur önnum án 
ritgerðar eða fjórum með meistara-
ritgerð. Hver nemandi getur tekið 
námið á þeim hraða sem honum 
hentar og námið er ekki síst hugsað 
fyrir þá sem vilja sækja sér fram-

haldsmenntun samhliða vinnu. 
„Í viðskiptalögfræði fléttast 

saman tvær hagnýtar námsgreinar 
þannig að úr verður fjölbreytt og 
krefjandi nám. Mikil eftirspurn er 
eftir öflugum lögfræðingum sem 
skilja og þekkja þarfir atvinnu-
lífsins. Í viðskiptalögfræði er 
megináhersla lögð á kjarnagreinar 
lögfræðinnar en jafnframt þær 
greinar viðskiptafræðinnar sem 
tengjast rekstri og fjármálum,“ segir 
Unnar Steinn Bjarndal hæstaréttar-
lögmaður og forseti lagadeildar 
Háskólans á Bifröst.

Nýtt meistaranám í 
viðskiptalögfræði MBL
Hagnýtt nám opið öllum þeim sem lokið hafa grunnháskólagráðu.

Námið er til að mynda tilvalið fyrir stjórnendur og er einnig sérlega góður kostur fyrir þá sem hafa lokið grunnnámi í 
lögfræði.

Styrktu stöðu þína til að takast á við áskoranir framtíðarinnar. 

Umsóknarfrestur er til 15. maí

Spennandi og framsækið
meistaranám á Bifröst

• Alþjóðaviðskipti – MS / MIB
• Forysta og stjórnun – MS / MLM
• Markaðsfræði - MS / MMM
• Lögfræði - MBL / ML
• Menningarstjórnun – MA / MCM

- hvar sem þú ert og hvert sem þú stefnir
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