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– Löggilt starfsheiti sem byggingafræðingur 

– Nám sem er hægt að stunda með vinnu 

– Nemendur sem hafa sveinspróf hljóta meistarabréf

– Kennt með raunhæfum verkefnum

– Framsæknar og tölvustuddar aðferðir við hönnun

Kennarar
Nemendur í byggingafræði njóta leiðsagnar breiðs hóps kennara sem 
hafa mikla hagnýta reynslu af hönnun og framkvæmdum.

Nám í tveimur hlutum
Fyrri hluti námsins er 90 einingar, kennt í fjarnámi og hægt er að stunda 
það með vinnu. Síðari hluti námsins er 120 einingar og kennt í staðar-
námi. Lengd námsins er 5 ár ef það er stundað með vinnu en mögulegt 
er að gera einstaklingsmiðaða námsáætlun og ljúka því á skemmri tíma. 

Byggingafræðingar í atvinnulífinu
Byggingafræðingar sinna fjölbreyttum störfum og þá sérstaklega sem 
fagaðilar milli hönnuða, byggingayfirvalda og framkvæmdaraðila. 
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Bygginga-
fræði

„Námið er gríðarlega praktískt og hrikalega 

skemmtilegt. Námið er þannig uppbyggt að 

það er eitt stórt verkefni sem nær yfir alla önn-

ina og verkefnin eru raunveruleg; ég hef verið 

að vinna aðeins á arkitektastofu samhliða 

náminu og það er í raun lítill munur á því sem 

ég er að gera í vinnunni og í háskólanum.“

Eyjólfur Edvard Jónsson
Nemi í byggingafræði

Starfsréttindi  
að loknu námi: 

Lögverndað  
starfsheiti sem  

bygginga-
fræðingur



Hentar iðnmenntuðum vel
Þeir sem lokið hafa sveinsprófi útskrifast sem 

byggingariðnfræðingar að loknu 90 eininga námi og 
veitir sú prófgráða rétt til meistarabréfs. Nemendur 

í byggingafræði hafa margvíslegan bakgrunn og 
iðnmenntun er alls ekki skilyrði.

Ítarlegri upplýsingar eru á hr.is
Leiðarvísir um háskólanám að loknu iðnnámi eru á: hr.is/idn

Námsskipulag er birt með fyrirvara um breytingar.

„Eftir að ég hóf starf á arkitektastofu varð mér ljóst 

hversu öflugt námið er. Undirbúningurinn, reynslan og 

þekkingin sem ég tók með mér úr náminu hefur nýst 

vel og gerir mér kleift að bregðast við í fjölbreyttum 

aðstæðum við úrlausn verkefna. Allt frá því að starfa við 

alla almenna hönnun, frá forteikningum að fullhönnuðu 

mannvirki, að gerð útboðs- og verklýsinga, og verkefna- 

og hönnunarstjórn. Í náminu kynntist ég 

hópi af góðu fólki, bæði nemendum 

og kennurum, sem eru víðsvegar í 

atvinnulífinu í dag og myndaði gott 

tengslanet sem ég nýti mér mikið.“

Jón Bryngeir Skarphéðinsson
Byggingafræðingur frá HR
Verkefnisstjóri hjá ARKÍS arkitektum

Er byggingafræði fyrir þig?
– Hefur þú áhuga á hönnun bygginga?

– Hefur þú lokið iðnmenntun á byggingarsviði?

– Myndi þig langa að þróa aðferðir við að koma 
í veg fyrir myglu í híbýlum?

– Finnst þér hönnun eldvarna heillandi?

– Langar þig að vinna með verktökum og arkitektum?

– Vilt þú sérhæfa þig í umhverfisvænum lausnum  
í byggingariðnaði?

– Finnst þér endurgerð gamalla húsa spennandi?

„Ég er tækniteiknari að 

mennt. Ég vann á arkitekta-

stofu þegar ég lauk tækni-

teiknináminu og fann að mig 

langaði að læra meira. Ég er 

mjög ánægð með þá ákvörðun 

að hafa skellt mér aftur í nám og það 

kom mér á óvart hvað ég gat nýtt mér margt úr fyrra 

námi. Að byggingafræðináminu loknu vil ég fara aftur 

á arkitekta stofu og nýta mér alla nýju þekkinguna í að 

teikna og hanna enn betur en fyrr.“

Sædís Harpa Albertsdóttir
Nemi í byggingafræði

Hönnun fjölbýlishúss – samþætt verkefni
Hljóðvist í byggingum
Brunaþol bygginga 
Byggingareðlisfræði og orkurammi bygginga
Framkvæmdastjórnun 
//  
Breytingar og endurbætur á húsnæði – samþætt verkefni
Verkefnastjórnun, áætlanagerð og fjármál í verkefnum 
Vistvæn hönnun og orkunýting 
Aðferðafræði, skýrslugerð og kynningar 
Loftræsing

Hönnun stórbyggingar – samþætt verkefni
Starfsnám
//  
Ritgerð um sérhæft efni
Lokaverkefni
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Skipulag námsins



Að hefja nám í 
byggingafræði
Sótt er um skólavist á hr.is/umsoknir.  
Upplýsingar um umsóknarfrest og skólagjöld eru á vef háskólans, hr.is.

INNTÖKUSKILYRÐI
Umsækjendur skulu hafa lokið stúdentsprófi, lokaprófi úr Háskólagrunni HR, 
tækniteiknun eða burtfararprófi í iðngrein á byggingarsviði. Gerðar eru kröfur 
um bóklegan undirbúning umfram bóklegt nám til burtfararprófs í iðngrein sem 
hægt er að stunda í fjarnámi í HR á fyrsta námsári í byggingafræði.  Við mat 
á umsóknum er tekið tillit til einkunna, starfsreynslu, þátttöku í félagsstörfum 
og áhugamála. Umsækjendur eru því hvattir til að gera grein fyrir öllu því sem 
þeir telja að geti orðið umsókn sinni til framdráttar. Nánari upplýsingar um 
inntökuskilyrði er á hr.is.

besti ungi háskóli í heimi
89.

yfir bestu háskóla  
í heiminum

í 300. – 350. sæti

háskóla í heiminum þegar horft 
er til tilvitnana í vísindagreinar 

eftir starfsmenn

í 3. sæti

besti háskóli í heimi með 
færri en 5000 nemendur
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