
Byggingafræði
– Löggilt starfsheiti sem byggingafræðingur

– Fjarnám að hluta 

– Verkefnamiðað nám

– Öflugt starfsnám og samstarf við atvinnulífið

– Veitir rétt til meistarabréfs ef nemandi hefur lokið sveinsprófi

Sérþekking byggingafræðinga er eftirsótt á vinnumarkaði og hún nýtist í 
síauknum mæli við hönnun og byggingu mannvirkja. Námið skiptist í tvo hluta, 
fyrri hluti námsins er kenndur í fjarnámi með námsbraut í byggingariðnfræði en 
síðari hlutinn er 120 eininga verkefnamiðað nám, kennt í staðarnámi. 

Byggingafræðingar í atvinnulífinu
Að námi loknu eiga nemendur að vera færir um að sinna fjölbreytilegum 
störfum í byggingaiðnaði og atvinnulífi og þá sérstaklega sem fagaðilar milli 
byggingahönnuða, byggingayfirvalda og framkvæmdaraðila. 
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Starfsréttindi að 
loknu námi: 
Lögverndað  

starfsheiti sem  
bygginga-
fræðingur

// HR er eini íslenski háskólinn 
sem kennir byggingafræði

„Ég var búinn að vinna sem 

smiður í 10 ár og ákvað að 

breyta til og nýta mér í leiðinni 

alla þessa dýrmætu reynslu sem 

ég hef unnið mér inn. Námið er 

mjög praktískt, ég er búinn að vinna 

eitt sumar á arkitektastofu og ég fann 

hversu vel ég var undirbúinn að fara 

inn á vinnumarkaðinn eftir það sem 

ég hafði lært í náminu.“

Hákon Barðason
Sveinspróf í húsasmíði
Byggingariðnfræði frá HR
Nemi í byggingafræði



Iðnfræði
– Sterk undirstaða og sérhæfð þekking

– Kennt í fjarnámi

– Hægt að stunda samhliða vinnu

– Veitir rétt til meistarabréfs ef nemandi hefur lokið sveinsprófi

Námið veitir iðnlærðum af bygginga-, véla- og rafmagnssviði tækifæri til að afla 
sér tæknimenntunar á háskólastigi. Námið má stunda hvar sem er þar sem það 
er kennt í fjarnámi með tveimur staðarlotum á önn, eina helgi í senn. 

Námskeið í bóklegum fögum
Samhliða námi gefst nemendum sem vantar grunn í stærðfræði, eðlisfræði, 
ensku eða íslensku tækifæri á að taka undirbúningsnámskeið sem nýtast þeim 
sem best í tæknimiðuðu háskólanámi.

Iðnfræðingar í atvinnulífinu
Iðnfræðingar starfa meðal annars við hönnun með tækni- og verkfræðingum, 
eftirlit og stjórnun á byggingarstað, verkstjórnun, framleiðslustjórnun, rekstur og 
stjórnun fyrirtækja og fleira.

Námsbrautir:
//  Byggingariðnfræði
//  Rafiðnfræði
//  Véliðnfræði
//  Rekstrariðnfræði / viðbótarnám
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– Áhersla á hagnýt og raunhæf verkefni

– Traust fræðileg undirstaða

– Góð aðstaða til bóklegs og verklegs náms

 Diplómanám í iðnfræði
 BSc í byggingafræði
 BSc í tæknifræði

Háskólanám eftir 
iðnnám

Burtfararpróf Sveinspróf Meistarapróf 4. stigs vélstjórapróf
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Mikil eftirspurn í atvinnulífinu
Iðnmenntun er mjög góður undirbúningur fyrir nám við HR og í boði eru 
námsbrautir sem veita spennandi möguleika í atvinnulífinu. Tæknimenntaðir 
einstaklingar sem útskrifast frá háskólanum eru eftirsóttir starfskraftar m.a. í 
iðnfyrirtækjum, á verkfræðistofum, hjá verktökum og opinberum aðilum. 

Fjölbreyttur bakgrunnur
Nemendur í tæknigreinum í HR hafa margvíslegan bakgrunn, hvort sem 
það er reynsla á vinnumarkaði, burtfararpróf, sveinspróf, meistarabréf, 4. 
stigs vélstjórapróf, tækniteiknun eða stúdentspróf. Á vefnum hr.iks/idn er 
leiðarvísir um háskólanám fyrir iðnmenntaða.

Undirbúningur í Háskólagrunni
Það er ekki fyrirstaða að hafa ekki lokið formlegu stúdentsprófi því við 
Háskólagrunn HR er í boði undirbúningsnám sem er sérstaklega sniðið 
að þörfum þeirra sem hyggjast stunda háskólanám en hafa ekki nægan 
undirbúning. 

„Nám í iðn- og tæknifræðideild HR er dýrmætur valkostur fyrir þá sem hafa 

grunnmenntun í iðn- og tæknigreinum enda býðst þar nám á háskólastigi sem 

opnar mikil tækifæri á vinnumarkaði. Í náminu er rík áhersla lögð á frekari 

þekkingaröflun, nýsköpun og atvinnutengd markmið. Mikil tæki-

færi felast í því fyrir samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs 

að háskólamenntuðum í tækni- og verkgreinum fjölgi, 

sérstaklega úr hópi þeirra sem hafa grunn úr iðn- eða 

tækninámi.“

Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir
Verkefnisstjóri á samkeppnishæfnisviði  
Samtaka atvinnulífsins

//  Tækninám við iðn- og tæknifræðideild HR 

tekur mið af þörfum atvinnulífsins hverju sinni, 

með áherslu á öfluga og hagnýta tækniþekkingu 

sem nýtist vel frá fyrsta degi í starfi.



„Ég get ekki unnið 

fulla vinnu lengur 

sem iðnaðarmaður af 

heilsufarslegum ástæðum 

svo ég ákvað að nota það 

sem ég hef og læra meira í 

kringum byggingariðnaðinn svo 

ég geti starfað áfram við það sem 

ég hef áhuga á. Ég vissi að kennslan 

í HR er að verulegu leyti verkleg og 

persónuleg og þá var valið auðvelt.“

Harpa Sjöfn Nicolaidóttir Blöndal
Sveinspróf í pípulögnum
Viðbótarnám í Háskólagrunni HR
Nemi í byggingartæknifræði

Tæknifræði
Lögverndað starfsheiti sem tæknifræðingur  – 

Öflugt og hagnýt tækniþekking  – 

 Hægt að sækja um viðeigandi löggildingar s.s. hönnunarréttindi  –  

Getur veitt rétt til meistarabréfs  – 

Veitir rétt til framhaldsnáms í verkfræði  –  

Tæknifræði hentar þeim einstaklingum vel sem vilja hagnýta tækni-
menntun sem býður upp á mikla möguleika, bæði í atvinnulífinu 

og í framhaldsnámi. Nemendur fá tækifæri til að fylgja verkefnum 
frá hugmynd til framkvæmdar þar sem fræðileg undirstaða er sett 

í tæknilegt samhengi. Slík þekking er dýrmæt þegar út á vinnu-
markaðinn er komið. 

Tæknifræðingar í atvinnulífinu
Tæknifræðingar eru eftirsóttir starfskraftar í iðnfyrirtækjum, á verk-

fræðistofum, hjá verktökum og opinberum aðilum. Tæknifræðingar 
starfa m.a. við stjórnun, eftirlit, ráðgjöf, framkvæmdir, hönnun og 

verkefnastjórnun á hinum ýmsu fagsviðum. 

Námsbrautir:
//  byggingartæknifræði
//  rafmagnstæknifræði

//  vél- og orkutæknifræði
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