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– Öflugt verknám 

– Sérhæfing á þriðja ári í grunnnámi

– Gott aðgengi að kennurum

– Samheldinn hópur nemenda

Aðstaðan
Nemendur njóta fyrsta flokks aðstöðu í húsnæði HR og íþróttamannvirkjum  
í Laugardal og að Hlíðarenda. 

Samstarf við íþróttasambönd og íþróttafélög
Íþróttafræðisvið HR er með samninga við fjölmörg íþróttasambönd, svo 
sem KSÍ, HSÍ, KKÍ, Golfsamband Íslands, Fimleikasamband Íslands, Lands-
samband hestamanna og Íþróttasamband fatlaðra auk félaga á borð við 
Mjölni. Kennarar og nemendur sjá um mælingar á líkamlegri og sálrænni 
getu íþróttafólksins og veita ráðgjöf um þjálfun. Nemendur hafa möguleika á 
kostuðum meistaranámsstöðum í samstarfi við þessi sambönd og félög.

Skiptinám
Nemendur geta sótt um að fara í skiptinám. Íþróttafræðisvið HR er með 
samninga við erlenda háskóla sem standa framarlega á sviði íþróttafræði, 
eins og Íþróttaháskólann í Köln sem þykir einn sá besti á sviði íþróttafræði.  

 Íþróttafræði, BSc
 Íþróttavísindi og þjálfun, MSc  
 Íþróttavísindi og stjórnun, MSc
 Heilsuþjálfun og kennsla, MEd

Íþróttafræði í HR



Íþróttafræðingar í atvinnulífinu
Námið undirbýr verðandi íþróttafræðinga fyrir störf á fjölmörgum sviðum 
íþrótta og líkams- og heilsuræktar við kennslu, þjálfun og stjórnun. 

Afreksfólk: styrkir og sveigjanlegra nám 
Nemendur sem valdir eru í afrekshóp geta hliðrað til tímasetningum á 
námsmati eftir álagi í íþróttum og allt að níu afreksíþróttamönnum er 
veittur styrkur fyrir skólagjöldum á hverri önn, þremur á hverju námsári.

Rannsóknarvinna
Nemendur fá tækifæri til að vinna á vettvangi undir handleiðslu sér-
fræðinga á sviði íþrótta, með helsta afreksfólki og þjálfurum landsins. 
Þannig öðlast nemendur reynslu og mynda tengsl við íslenskt íþróttalíf. 

Er íþróttafræði fyrir þig?
Hefur þú áhuga á...

–  íþróttum?
–  íþróttakennslu?
–  þjálfun íþrótta?

–  þjálfun afreksíþróttafólks?
–  íþróttavísindum?

–  líkams- og heilsurækt?
–  að starfa með börnum og unglingum í íþróttum?

–  að bæta heilsu almennings á öllum aldri?
–  stjórnun í íþróttum?

–  íþróttasálfræði?
–  lýðheilsu?

–  rannsóknum í íþróttafræði?
–  næringu íþróttamanna?



Sérhæfing á þriðja ári
Á þriðja námsári velja nemendur íþróttaþjálfunarbraut, íþróttakennara-
braut eða lýðheilsubraut. 

Verknám
Nemendur auka þekkingu sína á því sviði sem þeir stunda nám á og 
búa sig undir störf að námi loknu með verknámi. Dæmi um verknáms-
staði síðustu ára eru: 

|  ÍSÍ  |  Íþróttafélög  |  Mörkin  |  ÍBR  |  Grunnskólar  |  KKÍ  |  Reykjalundur  
|  FSÍ  |  Heilsuborg  |  KSÍ  |  Framhaldsskólar  |  Líkamsræktarstöðvar  |  
HSÍ  |  Leikskólar  |  Geðsvið LSH  |  Sparta

BSc
Gráða: 

3 ár
Lengd náms:

180
Fjöldi eininga: 

//

//

Íþróttafræði
Grunnnám



„Námið er fjölbreytt og ég hef fengið að nálgast 

íþróttir og hreyfingu á nýjan hátt, til dæmis með því 

að taka virkan þátt í rannsóknum á afreksíþróttafólki. 

Jafnframt er þetta mjög verklegt nám og maður fær 

tækifæri til að prófa það sem maður lærir.“

Gunnar Guðmundsson  
Nemi í íþróttafræði

Annir í HR eru brotnar upp í tvo hluta. Fjögur námskeið eru 
kennd í 12 vikur og þeim lýkur með námsmati. Að því loknu  
taka við þriggja vikna námskeið þar sem námsefnið er sett 
í hagnýtt samhengi með gestafyrirlesurum, verkefnavinnu, 

hópavinnu og/eða samstarfi við fyrirtæki.

Annir í HR: 12+3

Skipulag námsins

Námskeið á 3. ári til sérhæfingar

Sund II
Verknám - grunnskólar
Fimleikar og leikfimi
Valdar greinar
Lokaverkefni

Afreksþjálfun
Sérhæfing í íþróttaþjálfun
Stjórnun
Lokaverkefni

Einka- og heilsuþjálfun
Sérhæfing í lýðheilsu
Stjórnun
Lokaverkefni

Íþróttakennarabraut Íþróttaþjálfunarbraut Lýðheilsubraut

Skyldunámskeið sem allir nemendur taka

Líffærafræði
Vinnulag í háskólanámi
Handknattleikur/Knattspyrna
Heimur íþrótta
Hugmyndavinna
Hagnýt leiðtoga- og kennslufræði
Lífeðlisfræði
Hreyfingafræði
Þjálffræði
Sund, skyndihjálp og björgun
Íþróttasálfræði
Hreyfiþróun og nám

Næring og heilsa
Lýðheilsufræði
Frjálsar íþróttir og viðburðastjórnun
Aðferðafræði og tölfræði I
Styrktarþjálfun 
Körfuknattleikur/Blak
Aðferðafræði og tölfræði II
Sérkennsla
Verknám - samfélag
Íþróttameiðsl, forvarnir og endurhæfing
Afkastamælingar



Meistaranám í íþróttavísindum og þjálfun felur í sér sérhæfingu í þjálfun 
keppnis- og afreksíþróttafólks og rannsóknum á sviði íþróttafræði. 

Námið er samsett úr námskeiðum sem fjalla m.a. um íþróttarannsóknir 
og rannsóknaraðferðir, skipulag og hugmyndafræði þjálfunar og hvernig 
hámarka megi getu með þjálfun sem byggir á forsendum lífeðlisfræði, þjálf-
fræði, sálfræði og næringarfræði. Námið er rannsóknatengt og fræðilegt 
og lýkur með 45 eininga lokaverkefni.

Nemendur læra um stjórnun í íþróttum út frá m.a. fjárhagslegum, 
skipulagslegum, sögulegum, pólitískum og sálfræðilegum hliðum. Íþróttir 
og umhverfi þeirra eru ört vaxandi atvinnugrein og það eru gerðar sífellt 
strangari kröfur um fagmennsku þeirra sem eru í forsvari fyrir samtök, lið 
og fyrirtæki sem koma að íþróttum.

Námskeiðin fjalla um stjórnun skipulagsheilda, fjármál og skipulagningu 
viðburða, markaðssetningu viðburða og íþrótta, rannsóknir í íþróttafræði 
og aðferðafræði, íþróttasálfræði, frammistöðumat og fleira. 

Tvíþætt gráða frá HR og Molde
Námið er samstarfsverkefni Háskólans í Molde í Noregi og Háskólans í 
Reykjavík. Nemendur dvelja í eitt námsár við Molde og eitt ár við HR. Með 
tvíþættri meistaragráðu í íþróttavísindum og stjórnun frá HR og Molde fá 
nemendur nauðsynlegan undirbúning til að sinna stjórnunarstöðum hjá 
íþróttahreyfingum og á öðrum sviðum atvinnulífs sem tengjast íþróttum.

Íþróttavísindi 
og þjálfun

Íþróttavísindi 
og stjórnun

MSc
Gráða: 

2 ár
Lengd náms:

120
Fjöldi eininga: 

//

//

MSc
Gráða: 

2 ár
Lengd náms:

120
Fjöldi eininga: 

//

//

Meistaranám

Meistaranám



Í meistaranámi í heilsuþjálfun og kennslu fjalla námskeið um kennslufræði, 
forvarnargildi hreyfingar, áhrifaþætti heilbrigðis, skipulag og hlutverk 
kennarans og heilsuþjálfarans. Lögð er áhersla á hvernig hámarka megi 
lífsgæði með skipulagðri og fjölbreyttri hreyfingu á öllum aldri. Námið er 
bæði starfstengt og fræðilegt.

Starfsréttindi að loknu námi: Námið getur veitt kennsluréttindi á grunn-  
og/eða framhaldsskólastigi.

Heilsuþjálfun  
og kennsla

//

//

MEd
Gráða: 

2 ár
Lengd náms:

120
Fjöldi eininga: 

Meistaranám

„Ég hafði alltaf hugsað mér að 

gera það að atvinnu minni að 

auka lífsgæði fólks og því fannst 

mér tilvalið að velja íþróttafræði. 

Ástæðan fyrir því að ég valdi HR er 

sú að ég vildi fjárfesta í framtíðinni 

og fá sem mest út úr náminu; bestu 

kennsluna og bestu aðstöðuna.“

Kolbrún Sjöfn Jónsdóttir
Meistaranemi í heilsuþjálfun  
og kennslu

„Í HR eru góðir kennarar og það er gott aðgengi að þeim. 

Námskeiðin eru fjölbreytt og svo koma nemendur úr 

hinum ýmsu áttum sem gerir námið enn áhugaverðara. 

Að vera menntaður íþróttafræðingur skiptir miklu máli 

þegar þjálfarastörf eru annars vegar.“

Patrekur Jóhannesson
Landsliðsþjálfari Austurríkis í handknattleik karla

Meistaranemi í íþróttavísindum og þjálfun
BSc í íþróttafræði frá HR 2008

„Alla daga fæ ég að hugsa um og vinna í því sem mér þykir skemmtileg-

ast. Aðaláherslur mínar sem yfirþjálfari eru að koma að mótunar- 

og uppbyggingarstarfi sem á sér stað innan HK. Ég vinn með 

öðrum þjálfurum og á í miklum samskiptum við foreldra ásamt 

því að sinna mörgum öðrum verkefnum. Námið kemur mikið 

við sögu í allri þessari vinnu og fræðilegur grunnur og þjálfun í 

árangursríkum og góðum samskiptum hefur nýst mér afar vel.“

Hákon Hermannsson Bridde
Yfirþjálfari hjá HK

BSc í íþróttafræði frá HR 2014
MEd í heilsuþjálfun og kennslu frá HR 2016



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

INNTÖKUSKILYRÐI Í GRUNNNÁM
Umsækjendur þurfa að hafa lokið stúdentsprófi, lokaprófi úr Háskólagrunni HR 
eða öðru sambærilegu prófi. Við mat á umsóknum er tekið tillit til einkunna á 
stúdentsprófi eða sambærilegu prófi, frekari menntunar, starfsreynslu, þátttöku 
í félagsstörfum og áhugamála. Umsækjendur eru því hvattir til að gera grein 
fyrir öllu því sem þeir telja geta orðið umsókn sinni til framdráttar.

Inntökupróf í grunnnám íþróttafræði fer fram snemma í júní ár hvert.

Inntökuskilyrði í framhaldsnám má finna á vefnum  
hr.is/tvd/ithrottafraedi.

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

14.
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// tvd@ru.is
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