Staðbundnar lotur voronn 2020
Miðað er við að dagurinn sé skipulagður frá kl. 9:00 til kl 16:00,
nema annað sé tekið fram, annað hvort hér eða á Uglunni (í kennsluáætlun
viðkomandi námskeiðs eða á stundaskrá nemenda).
Nemendur sem taka Alþjóðaviðskipti við Háskólann á Akureyri fylgja skipulagi þar (kemur í
stað námskeiðsins Vörustjórnun og vöruflæði sem fellur niður á vorönn 2020)

Vika 5,

27. – 31. janúar

Diplómunám í ferðamálafræði – FDP
Diplómunám í viðburðastjórnun – FDV
BA-nám í ferðamálafræði, 1. og 2. ár – FBA-1, FBA-2
BA-nám í stjórnun ferðaþjónustu og móttöku gesta, 1. og 2. ár – FSG-1, FSG-2
Mánudagur:
Þriðjudagur:

Miðvikudagur:

Fimmtudagur:

Vika 6,

UAF1706
ÁOR1906
MEF1206
SSV2506
VON2806
STJ2006
SÞF2706
STJ2006

Upplifun og afþreying ferðafólks (FBA1, FSG1, FDP)
Áætlanagerð og rekstrargreining (FBA-2, FSG-2)
Menning og ferðamál (FBA1, FDP)
Straumar og stefnur í viðburðarstjórnun (FSG1, FDV)
Vöruþróun og nýsköpun (FBA-2, FSG-2)
Stjórnun (FSG1, FDV, FBA2)
Stjórnun og þróun ferðamannastaða (FSG-2) – ath fært
30.12.2019
Stjórnun frh. (FSG1, FDV, FBA2)

3. – 7. febrúar

BA-nám í ferðamálafræði, 3. ár – FBA3
BA-nám í stjórnun ferðaþjónustu og móttöku gesta – FSG-3
Mánudagur:

SOS2706

Sveitir og sjávarbyggðir (FBA-3)

Þriðjudagur:

MOM2606

Matur og menning (FBA-3) – ath breytt dags. 28.11.2019

MAF3006

Mannauður í ferðaþjónustu (FSG-3) - ath breytt dags.

REK2406

Rekstrarhagfræði (FBA-3) - ath breytt dagsetning

Miðvikudagur

Nemendur á 2. og 3. ári sem eru í fullu námi og taka námskeið sem er kennt á annarri námsleið eða á öðru
ári, gætu þurft að mæta í báðar lotur á fyrri stuttönn (viku 5 og 6), eftir því hvaða námskeið eru valin.

Vika 13,

23. – 27. mars

Diplómunám í viðburðastjórnun – FDV
Diplómunám í ferðamálafræði – FDP
BA-nám í ferðamálafræði, 1. ár – FBA1
BA-nám í stjórnun ferðaþjónustu og móttöku gesta, 1. ár – FSG1
Mánudagur:

Þriðjudagur:
Miðvikudagur:
Fimmtudagur:

VOS2206
HOG1906
NÁT1806
NÁT1806
SSV2506
GGV1506
GGV1506

Viðburðarstjórnun og samfélag (FDV)
Hnattvæðing og gestamóttaka (FSG1)
Náttúra Íslands. (FBA1 og FDP)
Náttúra Íslands. (FBA1 og FDP)
Straumar og stefnur í viðburðarstjórnun (FSG1, FDV)
Gestamóttaka, gisting og veitingar (FBA1, FSG1, FDP)
Gestamóttaka, gisting og veitingar (FBA1, FSG1, FDP)

Vika 14,

30. mars. – 3. apríl
BA-nám í ferðamálafræði, 2. ár og 3. ár; FBA-2, FBA-3
BA-nám í stjórnun ferðaþjónustu og móttöku gesta, 2. og 3. ár; FSG-2, FSG-3
Mánudagur:
Þriðjudagur:

Miðvikudagur

VON2806
SOS2706
SOS2706
FOS3706

Vöruþróun og nýsköpun (FBA-2, FSG-2)
Sveitir og sjávarbyggðir (FBA-3)
Sveitir og sjávarbyggðir (FBA-3)
Forysta og stjórnun (FSG-3)

GOS2806
NÁF2306

Gestamótaka og stjórnun (FSG-2)
Náttúrutengd ferðaþjónusta (FBA-2)

MEA1706

Menningararfur er auðlind (FBA-3)

NÁF2306
MOD2906

Náttúrutengd ferðaþjónusta (FBA-2)
Matreiðsla og drykkir (FSG-2)

Nemendur á 2. og 3. ári sem eru í fullu námi og taka námskeið sem er kennt á annarri námsleið eða á öðru
ári, gætu þurft að mæta í báðar lotur á seinni stuttönn (viku 13 og 14), eftir því hvaða námskeið eru valin.

Vika 19,

4. – 8. maí

Diplómunám í ferðamálafræði – FDP
BA-nám í ferðamálafræði, 1. ár – FBA1
Mánudag:
Þriðjudag:
Miðvikudag:
Fimmtudag1:
Föstudag:

1

NÁT1806
NÁT1806
GÖL1606
GÖL1606
GÖL1606

Uppstigningardagur

Náttúra Íslands. Vettvangsferðir og úrvinnsla.
Náttúra Íslands. Vettvangsferðir og úrvinnsla.
Gönguferðir, leiðsögn og stígagerð. Göngustíganámskeið.
Gönguferðir, leiðsögn og stígagerð. Göngustíganámskeið.
Gönguferðir, leiðsögn og stígagerð. Göngustíganámskeið.

