BA í ferðamálafræði

BA í stjórnun ferðaþjónustu
og móttöku gesta

Fjarnám með staðbundnum lotum eða nám með
búsetu í háskólasamfélaginu á Hólum

Fjarnám með staðbundnum lotum á Hólum eða
nám með búsetu í háskólasamfélaginu á Hólum

Fjölbreytt og skemmtilegt nám með sterka tengingu við fyrirtæki, einstaklinga og stofnanir
ferðaþjónustunnar. Áhersla er lögð á hæfni, fagmennsku og faglega uppbyggingu ferðaþjónustu þar sem sjálfbærni, náttúra og menning eru lögð til grundvallar.

Ferðaþjónusta er skemmtilegt og síbreytilegt fag þar sem starfsfólk tekst á við flókin
verkefni alla daga. Námið er sérsniðið að íslenskri ferðaþjónustu með sterkri tengingu við
leiðandi fyrirtæki í greininni. Áhersla er lögð á stjórnun ferðaþjónustu í víðu samhengi, allt
frá stærri hótelum og veitingastöðum til móttöku gesta í þjónustumiðstöðum og umsjón
ferða um hálendið.

Fyrir hverja er námið?
• Þá sem vilja byggja upp starfsferil
í ferðaþjónustu á árangursríkan
hátt.
• Þá sem vilja stofna eða reka fyrirtæki í ferðaþjónustu.
• Þá sem vilja fara í framhaldsnám
t.d. í ferðamálafræði.
Hvað færir námið þér?
• BA gráðu í ferðamálafræði og
landvarðarréttindi.
• Aukin tengsl við fólk í ferðaþjónustu.
• Fjölbreytta atvinnumöguleika í ört
vaxandi atvinnugrein.
• Möguleika á skiptinámi erlendis.
• Þátttöku í háskólasamfélaginu á
Hólum í Hjaltadal.

Hvað felst í náminu?
• Skilningur á helstu hugtökum og
kenningum ferðamálafræðinnar.
• Raunveruleg verkefni, t.d. á sviði
vöruþróunar, útivistar, markaðssetningar og umhverfismála.
• Heimsóknir frumkvöðla og reynslubolta í ferðaþjónustu.
• Fjölbreyttar kennsluaðferðir, t.d.
fyrirlestrar, hópavinna, útikennsla,
vettvangsferðir, göngustígagerð
og æfingaleiðsögn.
• Innsýn í stofnun, stjórnun, rekstur
og markaðssetningu fyrirtækja í
ferðaþjónustu.
• Val um BA verknám, BA ritgerð eða
að ljúka námi með námskeiðum.
• Gott aðgengi að kennurum og öðru
starfsfólki.
• Sterk tengsl og mikil samvinna við
aðra nemendur.

Menntun er lykillinn að þekkingu,
hæfni og fagmennsku.

Námskeið í BA námi
Námskeið merkt * eru bundið val,
sjá nánar í kennsluskrá.

Áætlanagerð og rekstrargreining
BA ritgerð *
BA verknám *
Byggðaþróun *
Eigindlegar rannsóknaraðferðir *
Fagmennska í leiðsögn *
Ferðamál
Fjárhagur og rekstur
Gestamóttaka, gisting og veitingar
Gönguferðir og leiðsögn
Heilsutengd ferðaþjónusta *
Manngert umhverfi
Markaðsfræði
Matur og menning
Málstofa
Megindlegar rannsóknaraðferðir *
Menning og ferðamál
Menningararfur er auðlind
Minjagripir og alþýðulist *
Náttúra Íslands
Náttúrutengd ferðaþjónusta
Rannsóknir og ferðamál
Rekstrarhagfræði
Stjórnun
Sveitir og sjávarbyggðir
Umhverfisfræði
Upplifun og afþreying ferðafólks
Útivist og upplifun
Verklag í námi og starfi
Viðburðastjórnun *
Viðburðir og samfélag *
Vöruþróun og nýsköpun
Þjónustustjórnun

Fyrir hverja er námið?
• Þá sem vilja vera í fararbroddi
íslenskrar ferðaþjónustu.
• Þá sem njóta þess að starfa
með fólki.
• Þá sem vilja starfa í grein í
stöðugri þróun.
• Þá sem hyggja á frekara nám á
sviði stjórnunar og móttöku gesta.
Hvað færir námið þér?
• BA gráðu í stjórnun ferðaþjónustu
og móttöku gesta.
• Þekkingu og hæfni í stjórnun
ferðaþjónustustaða og -fyrirtækja.
• Tengsl við fólk og fyrirtæki í
ferðaþjónustu.
• Fjölbreytta atvinnumöguleika í
einni af verðmætustu atvinnugreinum landsins.

• Möguleika á skiptinámi erlendis og
starfi erlendis að loknu námi.
• Þátttaka í háskólasamfélaginu
á Hólum.
Hvað felst í náminu?
• Bóklegir og verklegir tímar sem
hafa það að markmiði að gera þig
að framúrskarandi stjórnanda í
ferðaþjónustu.
• Nám sem eykur hæfni þína í
móttöku gesta og samskiptum við
gesti og samstarfsfólk.
• Verkefni unnin í samvinnu við
fyrirtæki í ferðaþjónustu á Íslandi.
• Fjarnám eða staðnám með gott
aðgengi að kennurum og öðru
starfsfólki.
• Hópverkefni sem tryggja tengsl og
samvinnu nemenda.

Nemendur þurfa að skila inn 400 klst í vinnu við móttöku
gesta og/eða þjónustu á ferðamannastað til að ljúka náminu.
Að auki er formlegt verknám á lokaönn um 300 klst.

Námskeið til BA gráðu
Námskeið merkt * eru bundið val,
sjá nánar í kennsluskrá.

Áætlanagerð og rekstrargreining
Fagmennska í leiðsögn *
Ferðamál
Fjárhagur og rekstur
Forysta og stjórnun
Gestamóttaka, gisting og veitingar
Gestamóttaka og samskipti
Hnattvæðing og gestamóttaka
Hótel rekstur og stjórnun
Hönnun ferðaþjónustumannvirkja
Lög, reglur og öryggi
Mannauður í ferðaþjónustu
Markaðsfræði
Matreiðsla og drykkir
Opið val
Rannsóknir og ferðamál
Saga ferðaþjónustu *
Stjórnun
Stjórnun og þróun ferðamannastaða
Straumar og stefnur í
viðburðastjórnun
Umhverfisfræði *
Upplifun og afþreying ferðafólks
Veitingarekstur og stjórnun
Verklag í námi og starfi
Verknám
Viðburðastjórnun
Vörustjórnun og vöruflæði
Þjónustustjórnun

