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Ábendingar um valnámskeið 

 
Í BSc verkfræði taka nemendur ýmist fjögur eða fimm valnámskeið; í flestum námsbrautum taka þau 
eitt valnámskeið á 4. önn og hin á 5. og 6. önn. Eftirfarandi samantekt er gerð til að auðvelda 
nemendum valið. Samantektin er vistuð á heimasíðu tækni- og verkfræðideildar HR og verður 
uppfærð þar eftir þörfum:  http://www.ru.is/tvd/upplysingar-fyrir-nemendur/  

 
Hikið ekki við að leita ráðgjafar hjá verkefnastjóra eða sviðsstjóra ef þið hafið spurningar. 
 
Verkefnastjóri BSc náms í verkfræði:  Hjördís Lára Hreinsdóttir  hjordislh@ru.is 
Sviðsstjóri fjármálaverkfræði (FV) og rekstrarverkfræði (RV):   Páll Jensson pallj@ru.is 
Sviðsstjóri heilbrigðisverkfræði (HEV):  Haraldur Auðunsson  haraldura@ru.is 
Sviðsstjóri vélaverkfræði (VV) og hátækniverkfræði (HAV): Ármann Gylfason armann@ru.is  

 
 

 
Eftirfarandi valnámskeið eru sérstaklega ætluð nemendum í BSc verkfræði: 

Haustönn 2016:  
T-316-GAVI Gagnavinnsla; skylda fyrir RV og FV, en sérstaklega mælt með sem val fyrir HEV 
T-316-RAS2  Hönnun rása; skylda fyrir HÁV, en sérstaklega mælt með sem val fyrir HEV 
T-561-LIFF  Lífaflfræði, ætlað HEV 
T-562-EMG1  Vöðvarafrit I, ætlað HEV 
T-603-AKVA  Ákvarðanatökuaðferðir, ætlað RV og FV 
T-621-CLIN  Klínísk verkfræði, ætlað HEV 
T-629-URO1  Rannsóknarvinna í grunnnámi I, ætlað öllum á lokaári 
T-629-URO2  Rannsóknarvinna í grunnnámi II, ætlað öllum á lokaári 
T-629-INDE  Sjálfstætt verkefni, ætlað öllum á lokaári 
 

Vorönn 2017: 
T-420-HONX Hönnun X, ætlað HÁV og VV á 6. önn; 12 ECTS, kennt 12 og 3ja vikna 
T-423-ENOP  Verkfræðilegar bestunaraðferðir, ætlað öllum; 3ja vikna 
T-424-SLEE  Svefn, ætlað HEV, 3ja vikna 
T-535-MECH  Mechatronics II, ætlað HÁV og VV 
T-600-STAR  Starfsnám, ætlað öllum á lokaári 
T-620-FJAX  Fjármál X, ætlað FV á 6. önn; 12 ECTS, kennt 12 og 3ja vikna   
T-620-LIKX  Líkan X, ætlað RV á 6. önn; 12 ECTS, kennt 12 og 3ja vikna  
T-629-URO1  Rannsóknarvinna í grunnnámi I, ætlað öllum á lokaári 
T-629-URO2  Rannsóknarvinna í grunnnámi II, ætlað öllum á lokaári 
T-629-INDE  Sjálfstætt verkefni, ætlað öllum á lokaári 
T-640-FCTA  Financial Computer Techniques, ætlað RV og FV 
T-845-UMHV  Sjálfbær verkfræði og umhverfið, ætlað öllum á lokaári 

 
Auk þess geta nemendur valið námskeið úr sviðsskjarna annarra námsbrauta í BSc verkfræði og allt 
að tvö námskeið úr meistaranámi í verkfræði, háð samþykki kennara.   
 
Skipulag námsbrauta og námskeiðslýsingar eru birtar í kennsluskrá BSc verkfræði: 
http://www.ru.is/media/tvd/skjol/Kennsluskra-verkfraedi-2016-2017.pdf 

http://www.ru.is/tvd/upplysingar-fyrir-nemendur/
http://www.ru.is/media/tvd/skjol/Kennsluskra-verkfraedi-2016-2017.pdf
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Valnámskeið úr tölvunarfræðideild 
 
Eftirfarandi námskeið henta þeim sem vilja nýta valið til að styrkja sig í forritun og/eða kerfisstýringu. 
Einnig eru fleiri námskeið í boði, sjá kennsluskrá tölvunarfræðideildar HR. 

Gagnaskipan og Reiknirit eru undanfarar mjög margra námskeiða í tölvunarfræði og 
hugbúnaðarverkfræði. Nemendur sem vilja undirbúa sig fyrir frekara nám á því sviði ættu í öllu falli 
að taka Gagnaskipan. 
 
Tölvuhögun er undanfari mjög margra námskeið í hugbúnaðarverkfræði s.s. námskeið sem snúa að 
stýrikerfum og vélbúnaði. Nemendur sem vilja undirbúa sig fyrir frekara nám á því sviði ættu að taka 
Tölvuhögun. 

 
4.önn - vorönn 
T-201-GSKI  Gagnaskipan (undanfari Forritun) 

 
5.önn - haustönn 
T-301-REIR Reiknirit (12 vikna, undanfari Forritun og Gagnaskipan)  
T-107-TOLH   Tölvuhögun (12 vikna, hentar þeim sem stefna á HUV) 
T-316-GAVI  Gagnavinnsla (3. vikna, undanfari Forritun; skylda í RV og FV )  
T-202-GAG1   Gagnasafnsfræði (12 vikna, undanfari Forritun). 

Athugið að T-202-GAG1 Gagnasafnsfræði getur hentað sem valnámskeið,  hvort sem 
nemandi hefur lokið T-316-GAVI Gagnavinnsla eða ekki. 

 
6.önn - vorönn 
T-213-VEFF Vefforritun (12 vikna, undanfari Forritun) 
T-216-GHOH   Greining og hönnun hugbúnaðar (12 vikna, undanfari Forritun) 
T-215-STY1   Stýrikerfi (12 vikna, undanfari Tölvuhögun) 
T-239-KERF   Kerfisstjórnun I (undanfari Tölvuhögun) 
T-220-VLN2   Verklegt námskeið (3ja vikna, undanfari Vefforritun og Greining og hönnun)  

7.önn - haustönn 
T-409-TSAM   Tölvusamskipti (undanfari Tölvuhögun)  

 
 
 
Leiðbeiningar fyrir nemendur sem vilja taka Gagnaskipan: 
 
RV / FV / HÁV:  Í námsáætlun er eitt valfag á 4. önn. Hægt er að taka Gagnaskipan á 4. önn og þá 
jafnvel Reiknirit eða Tölvuhögun á 5. önn, eða taka Gagnaskipan á 6. önn. 

VV:  Í námsáætlun er ekkert valfag á 4. önn, hægt er að taka Gagnaskipan á 6. önn. Ef nemandi vill 
taka Gagnaskipan á 4. önn þá þarf eitt námskeið (Vélhlutafræði eða Efnisfræði) að flytjast á 6. önn. 
Nemandi þyrfti þá að leggja námsáætlun fyrir námsmatsnefnd.  

HEV:  Öll námskeið á 4. önn eru skyldunámskeið sem eru undanfarar fyrir námskeið á 5. og/eða 6. 
önn, hægt er að taka Gagnaskipan á 6. önn. Eða taka Gagnaskipan á 4. önn sem aukafag þ.e. taka 36 
ECTS á 4. önn (sterkir nemendur ráða við það ef þau vilja).  
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Valnámskeið úr tæknifræði 
 
Eftirfarandi námskeið geta fallið vel að námi í hátækniverkfræði og vélaverkfræði. Einnig eru fleiri 
námskeið í boði, sjá kennsluskrá í tæknifræði HR. 

Athugið að í tæknifræði eru kennd mörg námskeið sem fást ekki samþykkt sem valnámskeið vegna 
skörunar við skyldunámskeið í BSc verkfræði. Leitið ráðgjafar hjá verkefnastjóra ef þið eruð í vafa.  

Haustönn 2016: 
RT EXH 1013 Rafsegulfræði og hálfleiðarar, ætlað HÁV 
RT FSK1003  Fjarskiptakerfi, ætlað HÁV 
VT FEM1003   Tölvustudd burðarþolshönnun FEM, ætlað VV og HÁV 
VT STR1003   Straumvélar, ætlað VV 

 
Vorönn 2017: 
RT HVR1003 Róbotar, ætlað HÁV, 3ja vikna 
RT IDN1003   Iðntölvur og vélmenni, ætlað HÁV 
RT RAK1003   Raforkukerfi I, ætlað HÁV 
RT RAK2003   Raforkukerfi II, ætlað HÁV 
RT RVE1003   Rafmagnsvélar, ætlað HÁV 
VI TEI 2013   Tölvustudd hönnun II, ætlað VV, HÁV, HEV 
VT JAH1003   Jarðhiti, ætlað VV 

 

 

 

Valnámskeið úr viðskiptadeild 

Eftirfarandi námskeið geta fallið vel að námi í rekstrarverkfræði og fjármálaverkfræði fyrir þá sem 
vilja nýta valið til að styrkja sig í stjórnun og/eða rekstri.  Sum námskeiðin eru kennd bæði í fjarnámi 
og staðarnámi.  Nemendur bera sjálfir ábyrgð á ganga úr skugga um að þeir hafi nægan undirbúning 
fyrir námskeið sem þeir velja. 

Kennt á haustönn:  
V-105-MAR1 Markaðsfræði I (engir undanfarar) 
V-108-REHA  Reikningshald (engir undanfarar) 
V-206-UPLT  Hagnýt upplýsingakerfi (engir undanfarar) 
V-307-GARS  Gerð og greining ársreikninga (undanfarar Reikningshald, Rekstrargreining) 
V-308-ALVI  Alþjóðaviðskipti (undanfarar Þjóðhagfræði, Markaðsfræði) 3ja vikna 
V-502-ADFR  Aðferðarfræði (engir undanfarir, grunnatriði Excel o.fl) 3ja vikna 
V-511-STST  Mannauðsstjórnun (undanfari Stjórnun) 3ja vikna 
V-523-MACO  Neytendahegðun og markaðassamskipti (undanfari (Markaðsfræði I) 
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Kennt á vorönn:  
V-202-REGR Rekstrargreining (undanfari Reikningshald) 
V-203-STJ1  Stjórnun (engir undanfarar)  
V-304-FMAR  Fjármálamarkaðir (undanfarar Þjóðhagfræði, Fjármál fyrirtækja) 
V-311-OPMA  Rekstrarstjórnun (engir undanfarar) 
V-401-LOG  Viðskiptalögfræði (engir undanfarar) 
V-404-STEF  Stefnumótun (engir undanfarar) 3ja vikna  
V-514-VISI  Viðskiptasiðfræði (engir undanfarar) 
V-601-EIGN  Eignastýring (undanfarar Fjármál fyrirtækja, Hagnýt tölfræði,    
  Fjármálamarkaðir) 3ja vikna 
V-625-REII  Rekstrarhagfræði II (undanfari Rekstrarhagfræði I) 
V-649-STMP  Gerð markaðsáætlunar (undanfarar Markaðsfræði I, Neytendahegðun)  
V-668-CORE  Endurskipulagning fyrirtækja (undanfari Fjármálamarkaðir) 
 

Athugið að í viðskiptadeild eru kennd mörg námskeið sem fást ekki samþykkt sem valnámskeið vegna 
skörunar við skyldunámskeið í BSc verkfræði. Þetta á t.d. við um Þjóðhagfræði I, Rekstrarhagfræði I, 
Fjármál fyrirtækja, Afleiður, Hagnýt stærðfræði I og II, Hagnýt tölfræði I og II, Verðmat. 

Ef nemendur hafa áhuga á öðrum námskeiðum en þeim sem eru talin upp hér að ofan, er þeim bent 
að hafa samband við verkefnastjóra til að fá úr því skorið hvort námskeið fáist metið til eininga á 
þeirra námsbraut.   

 

 

 „Valpakkar“:  Áherslusvið í valnámskeiðum innan námsbrauta í BSc verkfræði 

Nemendum í hverri námsbraut er gefinn kostur á að afla sér sérhæfingar á áhugasviði sínu með því 
að taka valfög á tilteknu sviði, í sumum námsbrautum eru sérstaklega skilgreindir sk. valpakkar. 
Nánari upplýsingar um hverja námsbraut á heimasíðu tækni- og verkfræðideildar: 

Heilbrigðisverkfræði: http://www.ru.is/tvd/verkfraedi/heilbrigdisverkfraedi/#tab8 

Hátækniverkfræði:   http://www.ru.is/tvd/verkfraedi/hataekniverkfraedi/#tab3   

Vélaverkfræði:    http://www.ru.is/tvd/verkfraedi/velaverkfraedi/#tab5  

Fjármálaverkfræði:   http://www.ru.is/tvd/verkfraedi/fjarmalaverkfraedi/#tab6  

Rekstrarverkfræði:   http://www.ru.is/tvd/verkfraedi/rekstrarverkfraedi/#tab5  
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