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– Kennsla í smærri hópum og einstaklingsmiðuð leiðsögn 

– Sterk tengsl við atvinnulíf og samfélag

– Hagnýt verkefni og vettvangsnám 

– Tækifæri til þátttöku í rannsóknarstarfi

 Sálfræði, BSc
 Klínísk sálfræði, MSc
 Hagnýt atferlisgreining, MSc
 Doktorsnám, PhD 

Sálfræði í HR

Að alþjóðlegri fyrirmynd
Nám í sálfræði við HR er byggt á alþjóðlegum viðmiðum og reynslu og hefur 
verið þróað til að mæta alþjóðlegum kröfum. 

Kennarar
Nemendur í sálfræði njóta leiðsagnar öflugra kennara sem standa framarlega 
á alþjóðavettvangi á fagsviðum sínum. Sérfræðingar frá erlendum háskólum 
koma að kennslu á öllum námsstigum. 



„Ég lauk vettvangsnámi mínu hjá Mentis 

Cura en það er fyrirtæki sem sérhæfir sig í 

þróun hugbúnaðar til greiningar á röskunum 

í miðtaugakerfi. Á vettvangi fékk ég tækifæri til 

þess að sinna verkefnum sem sneru að úrvinnslu 

rannsóknargagna sem og að taka þátt í klínískum mælingum 

með notkun heilarita. Þá fékk ég fræðslu um uppsetningu rafskauta, notkun 

jónagels og hvernig skyldi framkvæma heilaritsmælingar. Sú þekking sem ég 

hafði öðlast úr grunnnámi mínu í sálfræði við HR nýttist þá gríðarlega vel. 

Þetta endurspeglar hagnýtt gildi þeirrar fjölbreyttu menntunar sem fæst úr 

bóknáminu. Vettvangsnámið veitti mér mikinn innblástur og var mikilvægur 

hlekkur í því að móta framtíðarsýn mína hvað varðar framhaldsmenntun.“

Aníta Ósk Georgsdóttir
Nemi í sálfræði

Aðstaðan
Innan sálfræðideildar er fullbúin rannsóknarstofa sem býður upp á ýmsa 
möguleika þegar kemur að tilraunum og rannsóknum. Einnig geta nemend-
ur notað rannsóknarbíl sálfræðinnar, hreyfanlega rannsóknarstofu sem er 
sú eina sinnar tegundar hér á landi. 

Er sálfræði fyrir þig?
– Vilt þú skilja hugsun, hegðun og tilfinningar fólks?

– Vilt þú bæta velferð og heilsu fólks?

– Langar þig að læra hvernig er hægt að hafa áhrif á hegðun 
einstaklinga og hópa?

– Hefur þú áhuga á félagslegum samskiptum og samvinnu?

– Langar þig að gera sálfræðilegar tilraunir og stunda rannsóknir?

Mentes, nemendafélag BSc-nema í sál-
fræði við HR, gætir hagsmuna og velferð-
ar sálfræðinema og eflir tengsl þeirra við 
atvinnulífið. Mentes stendur fyrir fjölbreytt-
um viðburðum eins og árshátíð, vísinda-
ferðum og sameiginlegum viðburðum 
með öðrum nemendafélögum innan HR. 
Á myndinni er stjórn Mentes - frá vinstri: 
Telma, Freyja, Ólafur, Stefanía og Berglind.

// félagslíf



Góð grunnþekking á helstu sviðum
Í náminu er lögð áhersla á að kenna öll helstu svið sálfræðinnar, þar á meðal 
lífeðlisfræðilega sálfræði, hugræna sálfræði, þroskasálfræði, sálfræði einstak-
lingsmunar, félagssálfræði, rannsóknaraðferðir og tölfræði. Þá vinna allir 
nemendur BSc-rannsóknarverkefni að eigin vali undir handleiðslu kennara.

Vettvangsnám
Nemendur geta stundað vettvangsnám sem fer fram á fjölbreyttum sviðum 
innan fyrirtækja og stofnana, til dæmis á heilbrigðisstofnunum og með-
ferðarheimilum, hjá ráðgjafarfyrirtækjum, auglýsingastofum, rannsóknafyrir-
tækjum, grunnskólum eða leikskólum.

Skiptinám erlendis
Nemendur geta tekið hluta af námi sínu erlendis. Háskólinn í Reykjavík er í 
samstarfi við fjölda háskóla um allan heim, þar á meðal í Bretlandi, á Norður-
löndunum og í fleiri Evrópulöndum, Bandaríkjunum og Ástralíu.

BSc
Gráða: 

3 ár
Lengd náms:

180
Fjöldi eininga: 

//

//

Sálfræði
Grunnnám



„Það er gott samband á milli nemenda og 

kennara í HR, ef þú lendir í einhverju veseni þá 

eru kennararnir alltaf tilbúnir að hjálpa og hafa 

einlægan áhuga á að nemendum gangi vel.“

Sindri Snær Gíslason
Nemi í sálfræði

Eftir námið
BSc-gráða í sálfræði veitir góða grunnþekkingu og innsýn í vísindalegar 
rannsóknaraðferðir á sviði sálfræði. Námið er því góður undirbúningur 
fyrir atvinnulífið og framhaldsnám. Menntunin er vel metin í margvíslegum 
störfum þar á meðal í kennslu, hagnýtum rannsóknum, heilsueflingu og 
forvörnum, blaðamennsku, markaðssetningu, viðskiptum, upplýsingatækni 
og opinberum störfum.

*3ja vikna námskeið kennt í lok annar.
Námsskipulag er birt með fyrirvara um breytingar.

Líffræði og atferli
Námssálfræði
Rannsóknaraðferðir og tölfræði I
Vinnulag í háskólanámi
Félagssálfræði*

BSc-rannsóknarverkefni I
Hagnýt atferlisgreining
Heilsusálfræði
Réttarsálfræði
Valnámskeið/vettvangsnám

Lífeðlisfræðileg sálfræði
Rannsóknaraðferðir og tölfræði III
Stefnur og straumar í sögulegu ljósi
Valnámskeið
Jákvæð sálfræði*

Skynjunarsálfræði
Sálfræði einstaklingsmunar
Þroskasálfræði
Rannsóknaraðferðir og tölfræði II
Nýsköpun og stofnun fyrirtækja/val*

BSc-rannsóknarverkefni II
Hugræn taugavísindi
Valnámskeið
Valnámskeið

Tilraunir í sálfræði
Hugsun, minni og tungumál
Klínísk sálfræði
Próffræði og mælingar í sálfræði
Áhrifaþættir þroska*

Skipulag námsins

HAUST

HAUST

HAUST

VOR

VOR

VOR

1. ár

2. ár

3. ár



Kennarar
Kennslu annast fastráðnir kennarar við sálfræðideild auk fjölda erlendra sér-
fræðinga sem starfa m.a. við háskóla í Bandaríkjunum, Bretlandi og Skandinavíu. 

Verkleg þjálfun (22 ECTS)
Verkleg þjálfun hefst strax á 2. önn og fer fram á þremur önnum. Allir nemendur 
fara í verklega þjálfun undir handleiðslu sálfræðinga á sviði barna, unglinga og 
fjölskyldna og á fullorðinssviði. Einnig eiga nemendur kost á verklegri þjálfun á 
sviði þroskahömlunar, taugasálfræði og/eða endurhæfingar. 

Hagnýt atferlisgreining
Námskeiðin í hagnýtri atferlisgreiningu eru hluti af námskeiðaröð sem uppfyllir 
bóklegan hluta náms sem veitir sérfræðivottun í atferlisgreiningu (Board Certified 
Behaviour Analyst Examination). 

Að námi loknu
MSc-nám í klínískri sálfræði er nám til starfsréttinda sálfræðings. Starfsleyfi er þó 
aðeins veitt að lokinni 12 mánaða verklegri þjálfun undir leiðsögn sálfræðings. 

Klínísk  
sálfræði

Meistaranám

MSc
Gráða: 

2 ár
Lengd náms:

120
Fjöldi eininga: 

//

//

Starfsréttindi að 
loknu námi: 
Lögverndað  

starfsheiti sem  
sálfræðingur



„Námið er virkilega krefjandi, sem er í samræmi 

við væntingar mínar, og kennarar eru í fremstu 

röð sérfræðinga á sínu fræðasviði. Í starfsnámi og 

lokaverkefni fáum við tækifæri til að nýta bóklega 

þekkingu okkar úr náminu í raunverulegum 

aðstæðum sem er frábær reynsla.“   

Ingvar Eysteinsson
Meistaranemi í klínískri sálfræði

„Til okkar koma börn á leikskólaaldri sem vís-

bendingar eru um að séu með einkenni einhverfu, 

þroskahömlun eða aðrar þroskaraskanir. Ég legg 

fyrir þroskamælingar, tek viðtöl við foreldra og vinn 

úr spurningalistum og öðrum gögnum frá foreldrum 

og leikskólum. Námið við HR undirbjó mig vel fyrir 

þetta starf þar sem mikil áhersla var á hagnýta 

atferlisgreiningu og fjölbreytt verknám.“

Bára Hálfdanardóttir
Starf: Sálfræðingur á fagsviði yngri barna hjá  

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins (GRR)
MSc í klínískri sálfræði frá HR 2018

Skipulag námsins

HAUST

HAUST

VOR

Rannsóknarverkefni III
Verkleg þjálfun III

VOR

1. ár

2. ár

Siðferði og fagmennska
Afbrigðasálfræði og klínísk sálfræði
Samskipti og ráðgjöf
Sálfræðilegt mat I
Hugræn atferlismeðferð I
Hugtök og lögmál í atferlisgreiningu
Rannsóknaraðferðir í atferlisgreiningu

Greining á vanda og mat
Íhlutun og atferlisbreytingarkerfi I
Verkleg þjálfun I
Hugræn atferlismeðferð II
Taugasálfræði
Rannsóknaraðferðir og tölfræði
Rannsóknarverkefni I

Sálfræðilegt mat II
Íhlutun og atferlisbreytingarkerfi II 
Vitsmuna- og þroskahömlun
Klínísk barna- og unglingasálfræði 
Rannsóknarverkefni II
Verkleg þjálfun II
Val um eitt af eftirfarandi námskeiðum:
– Réttarsálfræði  
– Áföll og afleiðingar þeirra



Kennarar
Kennslu annast fastráðnir kennarar við sálfræðideild, sérfræðingar 
af vettvangi og sérfræðingar sem starfa við erlenda háskóla m.a. í 
Bandaríkjunum, Bretlandi og Skandinavíu.  

Hagnýtt verkefni (18 ECTS)
Allir nemendur fá þjálfun í notkun aðferða hagnýtrar atferlisgreiningar á 
vettvangi. Þjálfunin hefst á 2. önn og fer fram á þremur önnum.  

Hlutanám
Boðið er upp á hlutanám fyrir þá sem hafa tækifæri til að sameina nám 
og hlutastarf á vettvangi þar sem hagnýt atferlisgreining nýtist í starfi. 

Að námi loknu
Atferlisfræðingar vinna meðal annars með skjólstæðingum sem eiga 
við námsörðugleika að stríða, vanda tengdan hegðun, svefni eða 
félagsfærni. Mikil eftirspurn er eftir sérfræðingum með þessa þekkingu 
og færni en þau sem hafa lokið námi í atferlisgreiningu starfa ýmist á 
vettvangi, í kennslu, og/eða við rannsóknir.

Hagnýt  
atferlisgreining

Meistaranám

MSc
Gráða: 

2 ár
Lengd náms:

120
Fjöldi eininga: 

Kennt á ensku

//

//

//

Applied Behaviour Analysis

// nýtt



Alþjóðleg vottun
Alþjóðleg vottunarnefnd atferlisfræðinga hefur samþykkt 
að námskeiðaröð MSc-námsins uppfylli bóklegan hluta 
náms sem veitir sérfræðivottun í atferlisgreiningu (Board 
Certified Behaviour Analyst Examination). Þetta er eina 
námið á Íslandi sem hlotið hefur slíkt samþykki.

„Nám í atferlisgreiningu veitti mér þá 

sérhæfingu og skilning sem þarf til þess að 

hjálpa börnum með og án þroskafrávika 

og hegðunarvanda sem og fjölskyldum 

þeirra. Eftir nám þá hef ég starfað á 

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, sinnt 

ráðgjöf í grunnskólum og leikskólum, og er 

nú fagstjóri í Arnarskóla.“

Steinunn Hafsteinsdóttir 
Atferlisfræðingur og fagstjóri í Arnarskóla
MSc & BCBA frá Western New England University

„Ég starfa með börnum með 

þroskafrávik, fjölskyldum 

þeirra og starfsfólki í 

leik- og grunnskólum. 

Einnig starfa ég sjálfstætt 

við atferlisíhlutun með 

einhverfum börnum á 

heimilum þeirra. Einn stærsti 

kosturinn við nám í atferlisgrein-

ingu og BCBA-vottun er hversu vel námið 

bjó mig undir verkefnin sem tóku við eftir útskrift.“

Hólmfríður Ósk Arnalds
Atferlisfræðingur á Greininga-og ráðgjafarstöð ríkisins

MSc & BCBA frá University of North Texas

„Í framhaldsnámi mínu í atferlisgreiningu var mikil áhersla 

á að kenna nemendum gagnreyndar aðferðir til þess að 

skoða hegðun fólks, kenna nýja og mikilvæga færni sem og 

draga úr hegðunarvanda. Námið var góð viðbót fyrir mig 

sem þroskaþjálfi og gerði mig að betri fagmanneskju sem 

og opnaði fyrir fleiri atvinnumöguleika.“

Ása Rún Ingimarsdóttir
Atferlisfræðingur í Klettaskóla
MSc & BCBA frá Western New England University

Hagnýt atferlisgreining er vísindagrein byggð á grunnlög-
málum um nám og hegðun. Meginsérstaða atferlisfræðinga 

er þekking og notkun á gagnreyndum aðferðum við að meta 
hegðun og hanna aðferðir til að kenna færni með hags-

muni skjólstæðinga að leiðarljósi. Mikil áhersla er lögð á að 
nemendur tileinki sér gagnreyndar aðferðir og fái markvissa 

þjálfun í að beita þeim á vettvangi undir handleiðslu sér-
fræðinga. Námið er bæði bóklegt og verklegt og fer fram í 

kennslustofum og á vettvangi í samstarfi við ýmsar stofnanir. 

*Umsækjendur sem þegar hafa lokið meistaranámi í sálfræði, menntavísindum 
eða skyldum greinum (meistaranám samþykkt af BCBA) geta sótt um að taka 
BCBA námskeiðaröðina (42 ECTS). 

Skipulag námsins

HAUST VOR
1. ár
Vitsmuna- og þroskahömlun
Hugtök og lögmál í atferlisgreiningu*
Rannsóknaraðferðir í atferlisgreiningu*
Siðareglur í atferlisgreiningu*
Snemmtæk atferlisíhlutun

Hagnýtt verkefni I
Greining á vanda og mat*
Íhlutun og atferlisbreytingarkerfi I*
Heimspeki og saga atferlisgreiningar*
Rannsóknarverkefni I

HAUST
Hagnýtt verkefni III
Klínísk atferlisgreining
Þjálfun, aðhald og umsjón starfsfólks*
Rannsóknarverkefni III

VOR
2. ár
Hagnýtt verkefni II
Atferlisgreining í skólum
Heilinn, öldrun, og atferlisgreining
Íhlutun og atferlisbreytingarkerfi II*
Rannsóknarverkefni II



Doktorsnám þjálfar nemendur í 
beitingu vísindalegra vinnubragða við 
öflun og miðlun nýrrar þekkingar. 

Sálfræði
DoktorsnámPhD

Gráða: 

4 ár
Lengd náms:

240
Fjöldi eininga: 

//

//



//
„Ég er með BSc í sálfræði frá HÍ og MSc 

í sálfræði með áherslu á vinnusálfræði 

frá sama skóla. Ég hef óbilandi áhuga á 

rannsóknum og tölfræði og var því aldrei 

í vafa um að fara í doktorsnám. Rannsókn 

mín fjallar um áhrif geðheilsu kvenna á 

meðgöngu á þroska og líðan barna þeirra. Þetta 

er langtímarannsókn og framhald af viðamikilli rannsókn  á með-

göngu- og fæðingarþunglyndi íslenskra kvenna. Það er frábært að vera í 

doktorsnámi í HR. Starfsfólk sálfræðideildar er metnaðargjarnt og styð-

ur vel við doktorsnema sína. Áhersla er lögð á alþjóðlegt samstarf og að 

nemendur sæki námskeið og ráðstefnur erlendis. Ég hef meðal annars 

sótt námskeið hjá University of Bristol og University of Cambridge og 

mun fara á námskeið hjá Kings College London og Colombia University 

í New York. Námskeiðin spanna breitt svið frá tölfræðinámskeiðum í 

sértækari fræðitengd viðfangsefni.“

Hlín Kristbergsdóttir
Doktorsnemi í sálfræði

Ásgeir R. Helgason, dósent
PhD í klínískri heilsusálfræði frá Karolinska Institutet.
Berglind Sveinbjörnsdóttir, lektor
PhD í atferlisgreiningu frá Western New England 
University.
Birna Baldursdóttir, lektor
PhD í heilbrigðisvísindum frá Gautaborgarháskóla.
Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, dósent
PhD í sálfræði frá Institute of Psychiatry, King´s College 
London. Deildarforseti sálfræðideildar.
Brynja Björk Magnúsdóttir, lektor
PhD í taugasálfræði frá King’s College London.
Brynjar Halldórsson, gestakennari í klínískri sálfræði
PhD frá University of Bath.
Gísli H. Guðjónsson, rannsóknarprófessor
PhD í klínískri sálfræði frá University of Surrey.
Heiðdís Valdimarsdóttir, prófessor
PhD í sálfræði frá State University of New York at 
Stony Brook.
Inga Dóra Sigfúsdóttir, prófessor
PhD í félagsfræði frá Pennsylvania State University.
Jack James, prófessor
PhD í sálfræði frá University of Western Australia.
Jón Friðrik Sigurðsson, prófessor
PhD í sálfræði frá Institute of Psychiatry, King´s College 
London. Forstöðumaður MSc-náms.
Kamilla Rún Jóhannsdóttir, lektor
PhD í þverfaglegum hugvísindum frá Carleton 
University, Kanada. Forstöðumaður BSc-náms.
María K. Jónsdóttir, dósent
PhD í klínískri taugasálfræði frá University of Houston.
Paul Salkovskis, heiðursprófessor
PhD í sálfræði frá University of Reading.
Rannveig S. Sigurvinsdóttir, lektor
PhD í samfélagslegri sálfræði frá University  
of Illinois at Chicago.
Simon Dymond, dósent
PhD í sálfræði frá University College Cork.
Susan Young, heiðursprófessor
PhD í sálfræði frá King´s College London.
Þorlákur Karlsson, dósent
PhD í sálfræði frá West Virginia University.

„Sá tími sem ég hef verið í doktorsnámi við Háskólann 

í Reykjavík hefur verið virkilega lærdómsríkur og 

krefjandi. Ég hef tekið þátt í mörgum skemmtilegum 

verkefnum í tengslum við rannsókn mína á andlegri 

líðan ungs fólks og hef fengið að kynnast rann-

sóknarumhverfinu frá A til Ö. Ég hef fengið mörg tækifæri 

til þess að kynna rannsókn mína og niðurstöður bæði hérlend-

is og erlendis og það er ómetanlegt að fá endurgjöf á rannsóknina á 

meðan henni stendur. Doktorsnámið í sálfræði við HR fer ört vaxandi og 

með fleiri nemendum þá eykst einnig stuðningurinn sem samnemendur 

veita hvor öðrum í formi samtala, skrifhópa og endurgjafar. Umhverfið 

til þess að læra og tileinka sér nýja þekkingu er frábært og ég hef notið 

leiðsagnar öflugra vísindamanna og sérfræðinga á sviðinu.“

Ingibjörg Eva Þórisdóttir
Doktorsnemi í sálfræði

Kennarar við  
sálfræðisvið



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

INNTÖKUSKILYRÐI
Sálfræði BSc
Umsækjendur þurfa að hafa lokið stúdentsprófi, lokaprófi úr Háskólagrunni HR 
eða öðru sambærilegu prófi.

Klínísk sálfræði MSc
Umsækjendur þurfa að hafa lokið BA- eða BSc-prófi með a.m.k. 150 ECTS í  
sálfræði úr námi sem hlotið hefur viðurkenningu mennta- og menningarmála-
ráðuneytisins eða sambærilegu námi erlendis frá. Einnig er gerð krafa um að 
umsækjendur hafi lokið BSc-rannsóknarverkefni, að lágmarki 10 ECTS.

Hagnýt atferlisgreining MSc
Umsækjendur þurfa að hafa lokið BA, BSc eða BEd í sálfræði, félagsvísindum, 
menntavísindum eða skyldum greinum. Við mat á umsóknum er tekið tillit til 
einkunna úr grunnnámi, frekari menntunar og starfsreynslu sem tengist náminu.

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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