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Almennar upplýsingar
Forstöðumaður:
Jón Þórðarson, sjávarútvegsfræðingur.
Námseiningar:
120
Námslengd:
4 ár
Námsbrautir:
Sjávarútvegsbraut og matvælaframleiðslubraut.
Prófgráða:
BS- próf í sjávarútvegsfræði og matvælaframleiðslu.

Almennar upplýsingar
Inntökuskilyrði:
Stúdentspróf eða sambærileg menntun. Háð er mati hvort
umsækjendur með aðra menntun og langa starfsreynslu fá
inngöngu. Fræðilegur undirbúningur sem samsvarar
raungreinasviði framhaldsskóla er æskilegur.
Námsefni er mest á ensku og íslensku og lítilsháttar á
Norðurlandamálum.
Góð færni í raungreinum, ensku og Norðurlandamálum er þess
vegna æskilegt fyrir árángursríkt nám í deildinni.

Almennar upplýsingar
Námstilhögun:
Námsárið skiptist í tvö 15 eininga misseri og eru próf að loknu
hvoru þeirra. Fimmtán námsvikur og tvær í próf.
Markmið:
Að mennta fólk í öllum undirstöðuatriðum íslensks
sjávarútvegs og þjálfa þá í beitingu faglegra vinnubragða við
stefnumörkun, ákvarðanatöku, rannsóknir og stjórnun í
greininni.
Sérkenni deildarinnar:
Þverfaglegt svipmót vegna samþættingar raun-, viðskipta- og
tæknigreina. Mikið og náið samstarf við fyrirtæki í
sjávarútvegi og annarri matvælavinnslu og bein tengsl við
rannsóknastofnanir í þessum greinum.

Námið í deildinni
Grunnnámsgreinar
 Viðskipta- og hagfræðigreinar
 Matvælagreinar
 Líf- og fiskifræðigreinar
 Tæknigreinar
 Stjórnun og skipulag
 Valgreinar
 Lokaverkefni


Grunnnámsgreinar
Sjávarútvegsbraut, 27 einingar; matvælaframleiðslubraut,
27 einingar.
Markmið kennslu er að treysta undirstöðu námsins og
tengja saman fræðilega og hagnýta þætti. Almenn grunnfög
sem kennd eru á fyrsta ári eru stærðfræði, efnafræði,
eðlisfræði, frumulíffræði, tölfræði, aðferðafræði með tilliti
til atvinnulífs. Auk þess er tölvunotkun fléttuð inn í
verklega þætti raungreinanna.

Grunnnámsgreinar
Nemendur á fyrsta ári í
verklegri efnafræði árið
1999 ásamt kennara sínum
dr. Sigþóri Péturssyni.

Þýðing efnafræði fyrir
nemendur deildarinnar er
margþætt, t.d. matvælavinnsla,
sjávarlíffræði, veiðarfæri,
umhverfisfræði.

Viðskipta- og hagfræðigreinar
Sjávarútvegsbraut, 27 einingar;
matvælaframleiðslubraut, 15 einingar.
Markmið er að kenna meðferð fjármuna, rekstur
fyrirtækja og markaðssetningu. Undirstöðuatriði
hagfræði og hagrænna greina.
Á sjávarútvegsbraut er einnig tekin fyrir fræðileg
hagkvæmni í nýtingu fiskistofna og íslensk
fiskveiðistjórnun.

Matvælagreinar
Sjávarútvegsbraut, 6 einingar;
matvælaframleiðslubraut, 21 eining.
Markmiðið er að byggja upp þekkingu á nútíma
matvælaiðnaði með fisk í aðalhlutverki. Í framhaldi af
undirstöðu í almennri efnafræði er bætt við lífrænni
efnafræði og lífefnafræði. Þeir sem eru á
matvælaframleiðslubraut taka einnig matvælaefnafræði,
matvælaörverufræði, matvælaefnagreiningar,
næringarfræði, hráefnisfræði og matvælalöggjöf.

Matvælagreinar
Sjávarútvegur er fyrst og
fremst matvælaframleiðslugrein og er
þess vegna mikilvægt að
mennta stjórnendur á
sviði matvælafræði.
Margir sjávarútvegsfræðingar starfa við
framleiðslu- og gæðastjórnun.

Líf- og fiskifræðigreinar
Sjávarútvegsbraut, 12 einingar.
Kenndar eru sjávarvistfræði, haf- og fiskifræði með
áherslu á stofnstærðarútreikninga og nýtingu fiskistofna.
Nýlega hefur fiskeldi bæst við sem valgrein á báðum
brautum.

Tæknigreinar
Sjávarútvegsbraut, 15 einingar; matvælaframleiðslubraut,
18 einingar.
Markmið kennslu er að nemendur verði færari um að leggja
hlutlægt mat á mismunandi tæknilegar lausnir í
sjávarútvegi og matvælaframleiðslu almennt. Í þeim
tilgangi eru kennd undirstöðuatriði matvælavinnslu-,
umhverfis- og umbúðatækni á matvælaframleiðslubraut en
skipa- og veiðitækni á sjávarútvegsbraut. Báðar brautir taka
síðan tvö námskeið í almennri vinnslutækni.

Stjórnun og skipulag
Sjávarútvegsbraut, 12 einingar;
matvælaframleiðslubraut, 15 einingar.
Markmið kennslu er að upplýsa nemendur um opinbera
stjórnsýslu og innra skipulag sjávarútvegs-og
matvælaframleiðslu. Innan þessa flokks eru stjórnunar- og
gæðastjórnunargreinar, stefnumótun og
framleiðslustjórnun.

Valgreinar
Sjávarútvegsbraut, 6 einingar valdar úr 24 einingum;
matvælaframleiðslubraut, 9 einingar valdar úr 21 einingu.
Töluvert val er nú þegar í framboði innan
sjávarútvegsdeildarinnar sem gerir nemendum kleift að móta
námið að hluta til eftir eigin óskum. Þannig geta nemendur
innan beggja brautanna valið sjálfir margar námsgreinar, sem
ekki eru hluti af aðalanámsefni þeirra, en eru kenndar á hinni
brautinni. Auk þess eru námsgreinar sem boðið er uppá sem
val á báðum brautum.

Lokaverkefni
Sjávarútvegsbraut, 15 einingar; matvælaframleiðslubraut,
15 einingar.
Á síðasta misseri er unnin lokaritgerð og er efni hennar úr
einhverjum af meginflokkum námsins. Ritgerðin er 15
einingar sem svarar til fjögurra mánaða staðfastrar vinnu eða
eins misseris.

Líf að loknu námi
Það er fátt dýrmætara menntastofnun en gott gengi fyrrverandi
nemenda og sú vitneskja að þeir þakka velgengnina námi sínu.
Starfsvettvangur sjávarútvegsfræðinga er að sjálfsögðu fyrst og
fremst í sjávarútvegsfyrirtækjum, en þjónustufyrirtæki
sjávarútvegsins, bæði einkafyrirtæki og opinber hafa einnig
tekið nemendum deildarinnar opnum örmum.
Það er samdóma álit allra sem til þekkja að nemendur
sjávarútvegsdeildarinnar hafi átt óvenju greiðan aðgang að
ábyrgðarstörfum að loknu námi, meðal annars við þýðingarmikil
sjávarútvegsfyrirtæki á landsbyggðinni.

Námið veitir breiða
fagþekkingu
Gunnar Örn Kristjánsson stýrir gæða- og starfsþróunarmálum hjá Útgerðarfélagi
Akureyringa hf. Hann útskrifaðist úr deildinni vorið 1995 og fram til ársins 1998
starfaði hann við verkstjórn og framleiðslustjórn hjá Kambi hf á Flateyri og
Freyju hf á Suðureyri. Hann er 30 ára og býr með eiginkonu sinni og tveim
börnum á Akureyri. “Ég er ánægður með að hafa valið námið við
Sjávarútvegsdeildina. Námið veitir breiða fagþekkingu sem hefur skilað sér vel í
þeim stjórnunarstörfum í sjávarútveginum sem ég hef sinnt. Þegar síðan reynslan
bætist við góða menntun, verða möguleikarnir á vinnumarkaði fjölbreyttir og
mjög góðir.” Gunnar Örn segist hafa ákveðið strax sem unglingur að starfa við
sjávarútveginn og sjávarútvegsdeildin við HA veitt möguleika á að stunda
framhaldsnám á þessu sviði hér heima á Íslandi. “Þegar framhaldsmenntun er
valin þarf að velja hana með tilliti til áhugasviðs, og að hún sé hagnýt og gefi
góða atvinnumöguleika í framtíðinni."

Fjölbreytt val að
námi loknu
Gunnlaugur Sighvatsson útskrifaðist frá deildinni í janúar 1994 og þurfti ekki
að leita langt eftir starfi. Honum bauðst starf hjá Rannsóknastofnun Háskólans
á Akureyri og var þar framkvæmdastjóri til vorsins 1997, en þá tók hann við
framkvæmdastjórastöðu hjá Hólmadrangi í Hólmavík og er þar í dag. Hann er
kvæntur Sigríði Einarsdóttur og eiga þau þrjú börn.
“Námið hefur nýst mér vel í starfi, sérstaklega þó rekstrartengdu greinarnar,”
segir Gunnlaugur. Hann segir að hver og einn verði að láta áhugasvið sitt
ráða þegar kemur að því að velja háskólanám “Sjávarútvegsdeildin býður að
mínu mati upp á mjög hagnýtt nám. Fyrir þá sem hafa áhuga á að starfa í
sjávarútvegi, er sjávarútvegsfræðin nám sem býður mjög fjölbreytt val að
námi loknu, bæði hvað varðar störf og frekari menntun.”

Menntun er
fjárfesting
Á Hornafirði starfar Hermann Stefánsson en hann er útgerðarstjóri Borgeyjar hf.
Hann útskrifaðist vorið 1995, er 28 ára, í sambúð með Elínu S. Harðardóttur og
eiga þau tvö börn. Hann segir leiðina að núverandi starfi hafa legið í gegnum
námið við deildina. Hann hóf störf hjá fyrirtækinu að lokinni útskrift og tók við
núverandi starfi í desember 1995.
“Námið hefur nýst mér vel, einkum að hafa farið í gegnum háskólanám sem
krefst agaðra vinnubragða og útheimtir mikla vinnu. Þannig nýtist það meira
óbeint en beint, ef svo má segja.”
Hann segist telja afar mikilvægt fyrir fólk að afla sér framhaldsmenntunar. “Í því
sambandi verður fólk að hafa í huga að menntun er fjárfesting og miða val sitt
við það.”

Samtvinnun verkog bóknáms.
Sævaldur J. Gunnarsson var í hópi þeirra sem útskrifuðust vorið 1995.
Lokaverkefni sitt vann Sævaldur í samvinnu við Hraðfrystistöð Þórshafnar hf
og er hann nú gæðastjóri fyrirtækisins. Hann er 31árs og þegar viðtalið var
tekið átti hann von á sínu öðru barni, með eiginkonu sinni, Jóhönnu
Gunnarsdóttur.
“Ég lít á námið við deildina sem ákveðna undirstöðuþekkingu á ýmsum
greinum sjávarútvegs og grunn til að byggja á. Ég tel afar mikilvægt að
samtvinna verknám og bóknám og tengja þá reynslu sem menn fá í
atvinnulífinu við námið. Bæði reynsla og nám skipta mjög miklu máli og
nám er ákveðið verkfæri sem síðan er undir hverjum og einum komið að
nota.

Góð tengsl við
atvinnulífið
Jenný Dögg starfar á Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins á Akureyri. Hún er
25 ára og er í sambúð með Friðfinni Frey Guðmundssyni, garðyrkjunema.
Eftir útskrift sumarið 1997 starfaði Jenný um 3 mánaða skeið við úrvinnslu
verkefna hjá Hólmadrangi hf á Hólmavík en tók eftir það til starfa á Rf á
Akureyri. Haustið 1998 tók hún svo við stofustjórastöðu þjónustusviðs
útibús Rf á Akureyri. Það er lögð mikil áhersla á þessa þætti í náminu við
sjávarútvegsdeild HA. Ég tel að það hafi komið sér mjög vel að hafa þetta
nám að baki þegar ég hóf þetta starf. Við sjávarútvegsdeild HA er lögð
áhersla á að halda góðum tengslum við atvinnulífið og ég tel að þetta hafi
ekki síður gagnast mér að loknu námi m.a. til að að nálgast upplýsingar úr
atvinnulífinu.

Verkefni í samvinnu við
fyrirtæki mikilvæg

Rúnar Þór Sigursteinsson lauk námi árið 1999 og starfar nú hjá Tölvumyndum
h.f.. Nám við Sjávarútvegsdeild Háskólans á Akureyri byggir á samþættingu
raun-, viðskipta- og tæknigreina. Nám við deildina veitir því þverfaglega
þekkingu og góðan unirbúning undir atvinnulífið. Einnig er lögð áhersla á að
nemendur vinni verkefni í samvinnu við sjávarútvegsfyrirtæki og öðlist þannig
reynslu við að leysa raunveruleg viðfangsefni innan þeirra. Þar sem
sjávarútvegsdeildin veitir svo víðtæka þekkingu bíður hún upp á mjög
fjölbreytt val að námi loknu, bæði hvað varðar störf og frekari menntun.
Deildin er því vænlegur kostur fyrir þá sem vilja starfa við sjávarútveg.

Nemendur
Í sjávarútvegsdeildinni eru 40 skráðir nemendur
sem skiptast svona …
… 10 á fyrsta ári
… 15 á öðru ári
… 9 á þriðja ári
… 11 á fjórða ári

Guðbjörg Erna
Guðmundsdóttir 3. ár
Ég er 23 ára gamall Hafnfirðingur, útskrifaðist úr Verzlunarskólanum árið
1995. Tók mér þá tveggja ára frí áður en ég kom hingað til Akureyrar. Ég
hef unnið nokkuð í fiski bæði í saltfiski í Hafnarfirðinum og í síld og loðnu á
Djúpavogi, en þar kviknaði áhugi minn á að fara í sjávarútvegsfræðinámið.
Einn kosturinn við deildina er ótvírætt sá að hún er ekki það stór að allt starf
innan deildarinnar er mjög persónulegt. Aðgengi að kennurum er mjög gott
og góður starfsandi er innan hópsins.
Félagslífið innan háskólans er frábært enda er saman kominn hópur fólks úr
öllum landshlutum þannig að í heild er þetta hið skrautlegasta lið.
Gott húsnæði er í boði á vegum félagsstofnunar stúdenta (FÉSTA) bæði fyrir
einstaklinga og fjölskyldufólk. Akureyri kom líka þægilega á óvart. Hér er
gott að vera, stutt í allt auk þess sem skíðasvæðið er nánast við útidyrnar hjá
manni.

Sigurþór Smári
Einarsson 4. ár
Ég útskrifaðist úr Verzlunarskóla Íslands vorið 1995 af tungumálabraut.
Þaðan lá leiðin í Háskóla Íslands þar sem ég lagði stund á viðskiptafræði. Þar
lauk ég fyrsta árinu en ákvað síðan að söðla um og hefja nám á
matvælaframleiðslubraut við Háskólann á Akureyri. Þrátt fyrir að hafa farið í
tungumálabraut Verzlunarskólans, hefur alla tíð blundað í mér áhugi á
vísindastörfum og því valdi ég að fara þessa leið vegna þess að þá tókst mér
að samtvinna áhuga minn á viðskipta- og raungreinum. Samsetning námsins
gefur manni því góða yfirsýn yfir alla starfsemi matvælafyrirtækja, bæði
rekstur og vinnslu. Stór hluti námsins fer fram inni í fyrirtækjunum sjálfum í
formi heimsókna og verkefna sem nemendur vinna í samráði við stjórnendur.
Því er það mín skoðun að námið sé mjög góður undirbúningur fyrir alla sem
vilja starfa við matvælaframleiðslu, hvort sem hún tengist kjöti, fiski eða
öðrum greinum matvælaframleiðslu.

Laun og framtíðarmöguleikar
Atvinnulífið hefur tekið mjög vel á móti nýútskrifuðum sjávarútvegsfræðingum og urrandi eftirspurn er eftir háskólamenntuðu
fólki í sjávarútvegi. Meðal starfa sem sjávarútvegsfræðingar hafa
farið í eru framleiðslustjórnun, framkvæmdastjórnun, útgerðarstjórnun, sölu- og markaðsmál o.fl. Byrjunarlaun sjávarútvegsfræðinga eru með því hæsta sem gerist eða um 3.000.000 í árslaun.
Sjávarútvegsfræðingar vinna flestir í einkageiranum en þar eru laun
greidd eingöngu eftir starfshæfni en ekki stöðluðum kjarasamningum
Margir telja að útflutningur tækni og þekkingar á sviði sjávarútvegs
verði ein helsta tekjulindin í framtíðinni en vel menntaðir sjávarútvegsfræðingar eru nauðsynlegir til þess að sinna þeim störfum.

Stafnbúi

- Nemendafélag Sjávarútvegsdeildar -

Markmið félagsins
 Vísindaferðir
 Ráðstefnur
 Félagslíf


Markmið félagsins
Stafnbúi er félag sjávarútvegsfræðinema við Háskólann á
Akureyri. Félagið var stofnað árið 1990 og allir þeir sem
innritast í sjávarútvegsdeildina verða sjálfkrafa félagar.
Markmið félagsins frá upphafi hefur verið að efla tengsl
nemenda og atvinnulífsins ásamt því að standa fyrir ýmsum
uppákomum í félagslífi. Dæmi um starf félagsins eru
heimsóknir í fyrirtæki og skipulag funda og ráðstefna þar sem
margvísleg hagsmunamál sjávarútvegsins hafa verið tekin til
umfjöllunar. Einnig hefur félagið staðið fyrir vísindaferðum
þar sem hver landsfjórðungur er tekinn fyrir á fjögurra ára
fresti.

Vísindaferðir
Stafnbúi fer reglulega í vísindaferðir þar sem fyrirtæki
og stofnanir eru heimsótt og starfsemi þeirra kynnt.
Hver landsfjórðungur er tekinn fyrir á fjögurra ára
fresti til þess að nemendur heimsæki alla landshluta á
meðan á námi stendur. Þannig öðlast nemendur bæði
skilning og tengsl við fyrirtæki í greininni.

Vísindaferðir
Stafnbúi býr sig undir að
sjósetja M/V Bismarck.

Á leið á loðnu!

Ráðstefnur
Stafnbúi hefur lagt metnað í halda ráðstefnur eða
fundarraðir víða um land. Þar eru heitustu málin,
sem tengjast sjávarútvegi, krufin til mergjar og til
þess eru fengnir fremstu sérfræðingar á Íslandi og
jafnvel víðar að. Meðal málefna sem hafa verið
tekin fyrir eru: stjórnun fiskveiða, umhverfismál,
vaxtarbroddar og erlendar fjárfestingar í íslenskum
sjávarútvegi.

Dorgveiðikeppni
Meðal fastra liða í
félagslífinu er hin
árlega dorgveiðikeppni
þar sem félagsmenn
keppa um að hanna
frumlegasta veiðarfærið, ná sem mestum
afla og sætasta
fisknum.

Dorgveiðikeppni
Keppnin um fallegasta
fiskinn getur oft farið út í
algjörar öfgar. Sagt er að
einn nemandi hafi lagt
hákarlalínu með góðum
árangri. Veiðin var langt
frá því að vera fallegasti
fiskurinn en hann gerir
bara betur næst.

Dorgveiðikeppni
Stelpurnar mættu á bryggjuna með
grillið og átu afrakstur dagsins á
staðnum.

Stundum verður ófreskjan af
þeirri stærðargráðu að ekki
dugar neitt minna en sprengiskutull

Slegið á létta strengi

Heilbrigð sál í hraustum líkama
Fyrsta árið í “skíðaferð”
á Dalvík

Á bjórstöð 3, fimmta
umferð.

Blautir menn!

Mikilvægi greinarinnar
Sjávarútvegur er langmikilvægasta útflutningsgrein
Íslands með um 75% af
útflutningsverðmæti eða
um 100 milljarðar króna
Útgerð og fiskvinnsla er undirstaða byggðar víðs vegar um land
og er forsenda þess að hægt sé að
halda uppi velferðarþjóðfélagi.

Íslendingar í fararbroddi
Íslendingar hafa lagt allan sinn metnað í að byggja upp öflugan
sjávarútveg, samkeppnishæfan og án allra ríkisstyrkja. Við
höfum oft verið frumkvöðlar á alþjóðavettvangi t.d. varðandi
landhelgismál, fiskveiðistjórnun og stefnumörkun í nýtingu
auðlindarinnar. Íslendingar standa ekki einungis fremst í
fiskveiðum og vinnslu heldur hefur okkur tekist að hasla okkur
völl á alþjóðlegum mörkuðum með hátæknivörur á sviði
sjávarútvegs og þess má geta að íslensk sölu- og markaðsfyrirtæki eru ein af þeim framsæknustu í veröldinni.

Vaxtarbroddur
Gríðarleg sóknarfæri eru
fyrir Íslendinga erlendis á
sviði sjávarútvegs. Má þar
nefna útflutning á verk- og
tækniþekkingu, aðstoð við
ríki varðandi fiskveiðistjórnun og svo mætti lengi
telja. Einnig má geta þess
að hér heima liggja ónýtt
tækifæri í markaðssetningu
okkar eigin afurða á
erlendum mörkuðum.

Erlendur sjávarútvegur

Víða í löndum
suðursins er sjávarútvegur mjög stutt
á veg kominn. Og
því mikil tækifæri.

Þessar myndir eru
frá Viktoríuvatni í
Austur-Afríku.

Erlendur sjávarútvegur
Veiðar á Alaska ufsa

Vinnsla Surimi

