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MA í menningarstjórnun
fyrir atvinnugreinar framtíðarinnar
Nám í menningarstjórnun
býr nemendur undir
viðamikil og oft vandasöm
störf á menningar- og
menntasviðinu. Markmið
námsins er að veita
nemendum þann grunn
og þjálfun í stefnumótun,
stjórnun og rekstri
sem nauðsynlegur er
í menningarumhverfi
samtímans.
Bifröst er eini háskólinn hér
á landi sem býður upp á þessa
samsetningu náms og reynslan
hefur sýnt að nemendur sem útskrifast með MA-gráðu í menningarstjórnun frá Bifröst eru
eftirsóttir starfskraftar og samstarfsmenn á sviði menningarog menntastjórnunar.

MENNINGARSTJÓRNUN ER LYKILL
AÐ GÓÐUM LÍFSKJÖRUM
„Umsvif menningar hafa aukist verulega undanfarin ár
og menning sem lykilþáttur í skapandi atvinnugreinum
skiptir vaxandi máli í efnahagslífinu, hérlendis og erlendis. Góða menntun þarf til
að ná árangri á þessum sviðum
eins og öðrum. Þau sem lokið
hafa meistaranámi í menningarstjórnun frá Háskólanum á Bifröst gegna ábyrgðarstörfum í íslensku samfélagi
og þeim hefur farnast vel. Það
að hafa lokið meistaranámi
í menn ingar stjórnun opnar
einnig tækifæri fyrir vel launuð og spennandi störf erlendis.
Menningariðnaður verður stóriðja 21. aldarinnar.“
Ágúst Einarsson prófessor

ÆVINTÝRI FRÁ
UPPHAFI TIL ENDA
„Ég er óendanlega þakklát fyrir
allt það sem
námið á Bifröst
hefur gefið mér
og var námið
sjálft ævintýri frá
upphafi til enda.
Besta ákvörðun
sem ég hef tekið í
lífinu.“
Edda Björgvinsdóttir
leikkona,
menningarstjórnun 2013.
„Menningariðnaður verður stóriðja 21. aldarinnar,” segir Ágúst Einarsson prófessor.

MA í alþjóðlegri stjórnmálahagfræði
– eina nám sinnar tegundar á Íslandi
Háskólinn á Bifröst setti síðastliðið haust á laggirnar MA-nám í
alþjóðlegri stjórnmálahagfræði
og nú fylgir skólinn því eftir með
nýrri námslínu í stjórnmálahagfræði á BA-stigi. Nú stendur
því til boða heildstætt nám í þessari spennandi fræðagrein.
Stjórnmálahagfræði (e. political
economy) á sér langa sögu. Hún
fæst við að greina flókið samspil
markaða, laga, samfélags og hins
opinbera, en hvergi eru til hreinir markaðir sem eru ómengaðir af
íhlutun ríkisvaldsins. Með aðferðum stjórnmálahagfræðinnar eru
hagfræðilegir þættir settir í víðara félagslegt og stjórnmálalegt
samhengi. Hún lætur sig ekki aðeins varða hagvöxt og verðmætasköpun, í þröngum skilningi hagfræðinnar, heldur einnig skiptingu
auðs og pólitíska stefnumótun.
Nám í stjórnmálahagfræði veitir gagnrýna sýn á stjórn- og efnahagsmál og færir nemendum öflug
tæki til þjóðfélagsrýni og greiningar á efnahagslífi, viðskiptum
og stjórnmálum.

Stjórnmálahagfræði fæst við
að greina flókið samspil
markaða, laga, samfélags
og hins opinbera.

Samhliða þróun heimsmála
undanfarna áratugi, hnattvæðingu
og auknum alþjóðlegum viðskiptum hefur alþjóðlegri stjórnmálahagfræði (e. international political
economy) einnig vaxið fiskur um
hrygg og mikilvægi hennar sem
sjálfstæðrar fræðigreinar aukist. Í
alþjóðlegri stjórnmálahagfræði er
rýnt í samspil alþjóðamarkaða og
ríkjakerfis og greint hvernig efnahagslegir, lagalegir og stjórnmálalegir þættir vefjast og ýmist liðka
fyrir eða hindra alþjóðaviðskipti.
Skoðað er hvernig ríki og alþjóðastofnanir móta umhverfi alþjóðlegra viðskipta og hvernig auður
og vald dreifist og fléttast saman
í heimskerfinu.

Þótt myndast hafi ýmsar reglur og hefðir eru á alþjóðasviðinu engir dómarar sem fara með vald til að túlka reglur og engir þingmenn til að endurskoða og setja nýjar reglur. Hefðirnar, stofnanirnar og reglurnar eru síbreytilegar og þróast eftir aðstæðum.
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Meistaranám í forystu og stjórnun er fyrir fólk sem vill búa sig undir forystu- og stjórnunarstörf og þá sem vilja styrkja sig og efla sem stjórnendur og leiðtogar.

MS-MLM í forystu og stjórnun
Góður leiðtogi nær betri árangri
Meistaranám í forystu og stjórnun er fjölbreytt og krefjandi nám fyrir fólk sem vill
búa sig undir forystu- og stjórnunarstörf og
fyrir þá sem vilja styrkja sig og efla sem
stjórnendur og leiðtogar. Námið gefur nemendum hagnýta þekkingu og dýpkar fræðilegan skilning á árangursríkri forystu.
Auk þess undirstrikar og styður námið

við hlutverk Háskólans á Bifröst sem er
m.a. að undirbúa fólk fyrir forystustörf í atvinnulífi og samfélagi og því eru fjölbreyttir
áfangar í boði sem mynda bæði fræðilegan
og hagnýtan grunn. Meðal annars er sérstök
áhersla á þjónandi forystu, margar ólíkar
kenningar innan leiðtogafræðanna, samskipti og samskiptahæfni.

MS-MIB
í alþjóðaviðskiptum

FORYSTA OG STJÓRNUN SLÆR Í GEGN
Meistaranám í forystu og stjórnun hóf
göngu sína síðasta haust og hefur hlotið
frábærar viðtökur og metaðsókn.
Námið er einstakt í sinni röð og hvergi
annars staðar á Íslandi er í boði meistaranám í leiðtogafræðum.

Markmið okkar er að
undirbúa og efla
nemedur fyrir forystustörf í
atvinnulífi og samfélagi.
Þannig þjónum við bæði
nemendum og samfélaginu

Góðir gestir á vinnuhelgum á Bifröst
Bjarni Bjarnason, forstjóri
Orkuveitu
Reykjavíkur.

Steinþór
Pálsson,
bankastjóri
Landsbankans.

Tækifærin leynast víða
Meistaranám í alþjóðaviðskiptum er fjölbreytt og krefjandi
nám sem ætlað er að búa nemendur undir ábyrgðar-, forystu- og stjórnunarstörf í atvinnulífinu. Sérstök áhersla er
á stefnumótun og markaðssetningu nýrra viðskiptahugmynda
að erlendum mörkuðum, þjálfun nemenda í að meta tækifæri
með gagnrýnum hætti til úrbóta
og sóknar á meginsviðum þeirra
fyrirtækja sem þeir starfa fyrir.
„ Það mikilvægasta fyrir
stjórnendur á hverjum tíma eru
upplýsingar um aðferðir og leiðir til að ná bættum árangri í
rekstri fyrirtækja. Meistaranám
í alþjóðaviðskiptum við Háskólann á Bifröst byggist á hagnýtum fræðigreinum sem kenndar
eru af metnaðarfullu fagfólki og
mun efla hæfni mína og sjálfs-

Elínrós Líndal,
hjá Samtökum
iðnaðarins.

Jón G. Hauksson, ritstjóri Frjálsrar verslunar.
Stefán Gunnarsson

traust til að takast á við krefjandi verkefni í alþjóðlegu viðskiptaumhverfi.“
– Stefán Gunnarsson, framkvæmdastjóri Guðmundar Jónassonar

Opið nám – þú ræður ferðinni!
Háskólinn á Bifröst býður upp á opið nám þar sem hægt er að
skrá sig í stök námskeið í fjarnámi á viðskipta- og félagsvísindasviði. Opið nám er tilvalið fyrir þá sem vilja bæta og auka þekkingu sína með meistaranámi á sínum eigin hraða samhliða vinnu.

Fjarnám með sterk
tengsl við atvinnulífið
Háskólinn á Bifröst er leiðandi í
fjarkennslu á Íslandi, sérsniðinni
að þörfum nemenda þar sem blandað er saman fræðilegri kennslu og
hagnýtri verkefnavinnu.
Námið fer að jafnaði fram í sjö
vikna lotum með krefjandi og raunhæfum verkefnum sem skipulögð
eru af úrvalsliði kennara úr há-

skólasamfélaginu og atvinnulífinu.
Í hverju námskeiði er boðið upp
á vinnuhelgar á Bifröst þar sem
unnið er með námsefnið og kafað
dýpra með kennurum og samnemendum. Unnið er í sameiningu með
námsefnið á hagnýtan hátt og farið
yfir mikilvægustu þættina til að
dýpka skilning og efla samstarf.

Námið er
skipulagt af
úrvalsliði kennara úr
háskólasamfélaginu og
atvinnulífinu.

4 ● Meistaranám á Bifröst

23. APRÍL 2015 FIMMTUDAGUR

Lögfræðisvið
Háskólans á Bifröst
á í alþjóðlegu
samstarfi bestu
lagadeilda í heimi
sem gengur undir
nafninu Law Without Walls. Markmið
þess er að bregðast
við breyttri stöðu
lögfræðinga á
atvinnumarkaði og
umbylta þekktum
aðferðum við lögfræðikennslu.

ML í lögfræði – Lögfræðingar með nýja sýn
Laganám á Bifröst veitir
sömu réttindi að loknu
meistaraprófi og laganám í
öðrum háskólum á Íslandi.
Megináhersla er lögð á nám í
kjarnagreinum lögfræðinnar
ásamt þeim greinum
viðskiptafræðinnar sem
tengjast rekstri og fjármálum.
Námið er sérsniðið að þörfum nemenda sem lokið hafa grunnnámi í
almennri lögfræði eða viðskiptalögfræði og vilja hasla sér völl á
hefðbundnum starfsvettvangi lögfræðinga.
Markmið ML-náms í lögfræði
er að veita nemendum trausta,
fræðilega þekkingu á sviði lögfræði með áherslu á þjálfun fræðilegra og hagnýtra þátta sem snúa
að lögmannsstörfum og almennum
ráðgjafar- og lögfræðistörfum.
Möguleikar viðskiptalögfræðinga að loknu námi eru margvís-

legir og er námið góður undirbúningur fyrir krefjandi störf í atvinnulífinu. Flestir kjósa að ljúka
ML-gráðu í lögfræði og uppfylla
nemendur að henni lokinni almenn
menntunarskilyrði til að gegna
störfum dómara og málflytjenda.
LÖGFRÆÐINÁMIÐ Á BIFRÖST
HEFUR NÝST MÉR TIL FULLS
Ingvar Christiansen er útskrifaður lögfræðingur frá Háskólanum á
Bifröst en starfar núna hjá Landsvirkjun. „Lögfræðinámið á Bifröst
hefur nýst til fulls og reynst mér
mjög hagnýtt og gagnlegt í störfum mínum. Hvort sem um er að
ræða þá fræðilegu þekkingu sem
nemendur öðlast eða færni við að
leysa krefjandi verkefni eða framkomuþjálfun og mikil mannleg
samskipti, þá eru þetta allt þættir sem gagnast Bifrestingum í atvinnulífinu.“
Ingvar starfar sem lögmaður og
lögfræðilegur ráðgjafi hjá Landsvirkjun og segir að starfsnám hafi

verið lykillinn að því starfi. „Hluta
af ML-náminu á Bifröst var hægt
að taka sem starfsnám. Ég valdist í
það verkefni að vera starfsnemi hjá
Landsvirkjun. Í kjölfarið var mér
boðið sumarstarf hjá fyrirtækinu
og svo koll af kolli. Ég er ekkert
einsdæmi þegar kemur að því að Bifrestingar fái framtíðarstörf í kjölfar starfsnáms og því vil ég hvetja
alla Bifrestinga sem hafa tök á því
að nýta sér starfsnám þar sem það
er í boði.“
TÍMAMÓT Í ÍSLENSKRI RÉTTARSÖGU
Guðfinnur Stefánsson útskrifaðist frá Háskólanum á Bifröst með
ML-gráðu í lögfræði og var nýlega
settur til að gegna embætti héraðsdómara við Héraðsdóm Reykjavíkur. Guðfinnur er fyrsti dómarinn við íslenskan dómstól sem ekki
er útskrifaður frá Háskóla Íslands.
„Það er mikið ánægjuefni að lögfræðingur frá Háskólanum á Bifröst skuli ná þessum áfanga. Það
var einmitt Háskólinn á Bifröst

Guðfinnur
Stefánsson

Ingvar
Christiansen

sem reið á vaðið og hóf að veita HÍ
öfluga samkeppni í laganámi árið
2001. Við lítum á þessi tímamót sem
staðfestingu á gæðum námsins sem
hér er boðið upp á og vitnisburð um
það öfluga starf sem unnið er á lögfræðisviði Háskólans,“ segir Helga
Kristín Auðunsdóttir, sviðsstjóri
lögfræðisviðs Háskólans á Bifröst.
LAW WITHOUT WALLS
Lögfræðisvið Háskólans á Bifröst er með í alþjóðlegu samstarfi
bestu lagadeilda í heimi sem gengur undir nafninu Law Without
Walls. Markmið þess er að bregðast við breyttri stöðu lögfræðinga á

Til viðbótar við
kjarnagreinar í
lögfræði læra útskrifaðir
nemendur frá Bifröst
ýmislegt annað sem er
ekki kennt annarsstaðar,
t.d. að geta lesið
ársreikninga og þekkt
ýmis lykilhugtök í
rekstri fyrirtækja

atvinnumarkaði og umbylta þekktum aðferðum við lögfræðikennslu.
Verkefnið miðar að því að nemendur fái víðari sýn á fræðin og nýti
menntun sína í auknum mæli til nýsköpunar.
Auk Háskólans á Bifröst taka
meðal annars þátt virtir skólar á
borð við Harvard og Stanford og á
hverju ári tilnefnir Bifröst nokkra
nemendur til þátttöku í verkefninu.

Umsóknarfrestur er til 15. maí
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