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Staðbundnar lotur vorönn 2023

Miðað er við að dagurinn sé skipulagður frá kl. 9:00 til kl 16:00, nema annað sé
tekið fram, annað hvort hér og/eða í upplýsingum um viðkomandi námskeið á
Canvas kennsluvefnum. Dagskrá utan þess tíma kann að vera skipulögð á
lotudögum af skólanum og/eða nemendum.

Reglur deildarinnar um mætingu í lotur gilda nema annað sé tilkynnt
sérstaklega.

Vika 1, 5. - 6. janúar
Sjúkra- og upptökupróf vegna haustannar

Vika 2
Almenn kennsla vorannar hefst.

Vika 5, 30. jan – 5. febrúar
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: UAF1706 Upplifun og afþreying ferðafólks (FBA-1, FSG-1, FDP)
ÁOR1906 Áætlanagerð og rekstrargreining (FBA-2)

Þriðjudagur: MEF1206 Menning og ferðamál (FBA-1, FDP)
SSV2506 Straumar og stefnur í viðburðarstjórnun (FSG-1, FDV)
VON2806 Vöruþróun og nýsköpun (FBA-2, FSG-2)

Miðvikudagur: STJ2006 Stjórnun (FSG-1, FDV, FBA-2)
VRS6170 Veitingarekstur og stjórnun (FSG-2)
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Vika 6, 6. – 12. 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)
MAF3006 Mannauður í ferðaþjónustu (FSG-3)

Þriðjudagur: MEA1706 Menningararfur er auðlind (FBA-3)
FOS6170 Forysta og stjórnun (FSG-3)

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 9
Prófavika

Vika 12, 20. – 26. 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: VOS2206 Viðburðarstjórnun og samfélag (FDV)
NÁT1806 Náttúra Íslands (FBA1 og FDP)

Þriðjudagur: NÁT1806 Náttúra Íslands (FBA1 og FDP)
SSV2506 Straumar og stefnur í viðburðarstjórnun (FSG1, FDV)

Vika 13, 27. mars – 2. 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: VON2806 Vöruþróun og nýsköpun (FBA-2, FSG-2)
SOS2706 Sveitir og sjávarbyggðir (FBA-3)
FOS3706 Forysta og stjórnun (FSG-3)

Þriðjudagur: REK6120 Rekstrarhagfræði (FBA-3, FSG-3)
GOS2806 Gestamótaka og stjórnun (FSG-2)
NÁF2306 Náttúrutengd ferðaþjónusta (FBA-2)

Miðvikudagur SÞF6170 Stjórnun og þróun ferðamannastaða (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.
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Vika 18

Prófavika

Vika 19, 8. – 14. maí
Diplómunám í ferðamálafræði – FDP
BA-nám í ferðamálafræði, 1. ár – FBA1

Mánudag: NÁT1806 Náttúra Íslands. Vettvangsferðir og úrvinnsla.
Þriðjudag: NÁT1806 Náttúra Íslands. Vettvangsferðir og úrvinnsla.
Miðvikudag: GÖL1606 Gönguferðir, leiðsögn og stígagerð. Göngustíganámskeið.
Fimmtudag: GÖL1606 Gönguferðir, leiðsögn og stígagerð. Göngustíganámskeið.
Föstudag: GÖL1606 Gönguferðir, leiðsögn og stígagerð. Göngustíganámskeið.

Vika 21
Sjúkra- og upptökupróf vorannar 22. – 23. maí.

Vika 23
Brautskráning að vori, 9. júní.
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