HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK

LÖGFRÆÐI

Lögfræði í HR
Lögfræði, BA, ML og PhD
Lögfræði með viðskiptafræði sem aukagrein, BA
Lögfræði og viðskiptafræði á 4 árum, BA & BSc
Lögfræði án grunngráðu í lögum, ML
– Verkefnatengt laganám, með þjálfun í lausn raunhæfra verkefna.
– Góður fræðilegur grunnur með öflugum kennurum.
– Námsmat er fjölbreytt: miðanna- og lokapróf í grunnnámi gilda að hámarki 60%
af heildarnámsmati í einstökum námskeiðum og 50% í meistaranámi.
– Í BA-náminu er kennt í um 60 manna hópum, að meðaltali.
– Í ML-náminu er kennt í hópum með færri en 20 nemendur, að meðaltali.

Fimm ára nám

Lögfræði er í heildina fimm ára nám. Fyrst lýkur nemandi grunnnámi, svo tveggja ára
meistaranámi og getur að því loknu hlotið fullnaðarpróf í lögfræði sem er forsenda fyrir
því að öðlast málflutningsréttindi.

Lögfræði í atvinnulífinu

Störf lögfræðinga eru mjög fjölbreytt; þeir starfa til dæmis á lögmannsstofum, hjá Alþingi
og dómstólum, ráðuneytum, embætti ríkislögreglustjóra, alþjóðastofnunum, tollstjóra
eða skattstjóra, hjá fjármálafyrirtækjum, þjónustufyrirtækjum, nýsköpunarfyrirtækjum og
útflutningsfyrirtækjum, svo dæmi séu nefnd.

Fjölbreytt val
Grunnnám

Á vorönn á þriðja ári geta nemendur valið námskeið úr meistaranámi
og fengið þannig aukna sérhæfingu strax í grunnnáminu. Nemendur
geta einnig valið námskeið á öðrum fræðasviðum innan HR eða annarra
háskóladeilda hér á landi.

Meistaranám
Nýsköpunaráhersla
Meistaranemar geta valið námskeið í nýsköpunar- og frumkvöðlafræðum.
Ljúki nemendur 30 einingum á þessi sviði geta þeir útskrifast með sérsvið
í nýsköpunar- og frumkvöðlafræðum.
Alþjóðaréttur
Nemandi sem lýkur að lágmarki 45 einingum í kjörgreinum á alþjóðasviði
og skrifar meistaraprófsritgerð á því sviði getur útskrifast með
meistarapróf af alþjóðasviði.

Grunnnám

Lögfræði
Gráða:

BA
//

Lengd náms:

3 ár
//

Fjöldi eininga:

180

Raunhæf verkefni

Nemendur í grunnnámi í lögfræði fá traustan fræðilegan grunn. Með verkefnatengdu námi hljóta þeir jafnframt þjálfun í að vinna með námsefnið og beita
lögfræðilegri aðferðafræði.
– Úrlausn lögfræðilegra álitaefna: Námskeið þar sem laganemar vinna
verkefni úr efni námskeiða sem þeir hafa lokið á önninni og nota þannig
þekkinguna sem þeir hafa tileinkað sér í náminu.
– Nýsköpun og stofnun fyrirtækja: Þriggja vikna námskeið með nemendum
úr öllum deildum HR.
– Málflutningsnámskeið í dómsal HR.

Leshópar

Nemendur á fyrsta ári geta tekið þátt í leshópum þar sem meistaranemar
aðstoða þá og þjálfa til að efla skilning og fræðilega þekkingu þeirra á efninu.

Skipulag námsins
1. ár
HAUSTÖNN

VORÖNN

Aðferðafræði I | 8 einingar

Félagaréttur | 8 einingar

Fjármunaréttur I | 8 einingar

Kröfuréttur síðari hluti

Réttarheimildir og lögskýringar

Fjármunaréttur II | 8 einingar

Samningaréttur og inngangur að
almennum hluta kröfuréttar

Stjórnsýsluréttur | 8 einingar

Stjórnskipunarréttur | 8 einingar

Nýsköpun og
stofnun fyrirtækja* | 6 einingar

Úrlausn lögfræðilegra
álitaefna* | 6 einingar

2. ár

//

HAUSTÖNN

VORÖNN

Einkamálaréttarfar | 8 einingar

Fjármunaréttur IV | 8 einingar
Eignaréttur

Fjármunaréttur III | 8 einingar
Bótaréttur

Refsiréttur | 8 einingar

Evrópuréttur | 8 einingar

Samkeppnisréttur | 8 einingar

Fjölskyldu- og
erfðaréttur* | 6 einingar

Fjármunaréttur V* | 6 einingar

3. ár
HAUSTÖNN
Verðbréfamarkaðsréttur | 8 einingar
Skattaréttur | 8 einingar
Þjóðaréttur | 8 einingar

„Það sem heillar mig mest við námið er að maður
lærir eitthvað sem hægt er að nýta sér á öllum sviðum
samfélagsins. Reynsla mín af laganáminu í HR er upp
á 10,5 til þessa og fer aðeins hækkandi.”

Brynjar Freyr Garðarsson
Nemi í lögfræði

Hugverkaréttur* | 6 einingar

Raunhæft málflutningsverkefni

//
VORÖNN
Aðferðafræði II | 7,5 einingar

Lagakenningar

Sakamálaréttarfar | 7,5 einingar
BA ritgerð og/eða valgreinar

Nemendum gefst kostur á að velja tvær kjörgreinar
úr meistaranámi við lagadeild.
Hver valgrein úr meistaranámi vegur að jafnaði 7,5
einingar. BA ritgerð vegur 15 einingar.
Einnig er nemendum heimilt að velja námsgreinar
innan annarra deilda HR eða annarra háskóla, í stað
valgreina.

*Námskeið kennd í þriggja vikna lotu í lok annar

Lögfræði og
viðskiptafræði

Atvinnulífið kallar í auknum mæli eftir
þverfaglegri þekkingu og þjálfun. Í samvinnu
við viðskiptadeild HR býður lagadeild upp á
nám í lögfræði og viðskiptafræði.

Mynd úr
nýsköpun og
stofnun hér

Lögfræði með viðskiptafræði
BA sem aukagrein
Gráða:

//

Lengd náms:

3 ár
//

Fjöldi eininga:

180

í aðalgrein og

60

í aukagrein

Með því að ljúka BA-gráðu í lögfræði með viðskiptafræði sem aukagrein getur nemandi haldið áfram í meistaranámi í lögfræði, og þar
með lokið fullnaðarprófi og starfað sem lögfræðingur. Jafnframt getur
hann, í ákveðnum tilvikum, hafið meistaranám í viðskiptafræði.

Skipulag námsins

Nemandi byrjar á að taka námskeið sem kennd eru á 1. og 2. ári í
lagadeild. Síðasta árið tekur hann að uppistöðu fög af fyrsta ári í viðskiptafræði auk námskeiðsins Aðferðafræði II – Lagakenningar sem
er skyldunámskeið í lögfræði og kemur í stað námskeiðsins Nýsköpun
og stofnun fyrirtækja sem nemendur í viðskiptafræði og lögfræði taka
á fyrsta ári.

Tvær gráður á fjórum árum

+

BA& BA
BSc ímeðlögfræði
viðskiptafræði sem aukagrein
Gráða:

//

Lengd náms:

4 ár
//

Fjöldi eininga:

240

BSc

í viðskiptafræði
með lögfræði sem aukagrein

Nemandi sem lokið hefur BA-gráðu í lögfræði með viðskiptafræði
sem aukagrein getur sótt um að bæta við sig einu ári í viðskiptafræði
og útskrifast að því loknu einnig með BSc-gráðu í viðskiptafræði með
lögfræði sem aukagrein. Á þessu fjórða ári tekur nemandinn námskeið
af öðru og þriðja ári í viðskiptafræði, þar á meðal BSc-verkefni.
Nemanda sem lokið hefur BSc-gráðu í viðskiptafræði með lögfræði
sem aukagrein stendur sambærilegur möguleiki til boða.

Ferð laganema
til Brussel
Evrópuréttur er eitt af þeim námskeiðum sem kennt
er í BA-námi við lagadeild. Nemendum í Evrópurétti
stendur til boða að fara í námsferð til Brussel með
heimsóknum m.a. til EFTA, Eftirlitsstofnunar EFTA
(ESA), framkvæmdastjórnar ESB, ráðherraráðsins
og á lögfræðistofur.

„Við fórum u.þ.b. 20 nemendur úr bekknum til Brussel og
vorum þar í fjórar nætur. Það var mikil tilhlökkun fyrir
ferðinni enda vorum við nýbúin að læra um Evrópurétt.
Við heimsóttum allar helstu stofnanir eins og Evrópuþing
ið, framkvæmdastjórnina, ráðherraráðið og skrifstofu
EFTA. Það var tekið mjög vel á móti okkur og við fengum
að hlusta á ótal fyrirlestra sem voru allir jafn áhugaverðir
og fræðandi. Þessar heimsóknir hjálpuðu okkur að skilja
betur og sjá fyrir okkur það sem við höfðum lært um
starfsemi ESB og EFTA. Sú heimsókn sem stóð upp úr hjá
mér var eflaust heimsókn okkar á lögmannsstofuna Cleary
Gottlieb Steen & Hamilton LLP því hún sýndi mér hversu
fjölbreytt lögfræðin getur verið og gaf mér innsýn í hvernig
störf lögfræðinga geta verið erlendis. Þessi heimsókn veitti
mér sýn á hversu miklir möguleikar eru fyrir mann í fram
tíðinni ef maður vill starfa erlendis og hvaða dyr eru opnar
fyrir manni þar.“

Sonja Símonardóttir
Nemi í lagadeild

Lögrétta
Félag laganema við HR

Markmið félagsins er einkum að efla fræðastarf á sviði lögfræði, jafnt
innan lagadeildar sem utan. Lögrétta stendur vörð um hagsmunamál
félagsmanna og er tengiliður milli nemenda og stjórnenda deildarinnar en
formaður Lögréttu situr m.a. deildarfundi lagadeildar fyrir hönd laganema
og gætir hagsmuna þeirra.
Á vegum Lögréttu starfar málfundafélag sem stendur fyrir málfundum um
lagaleg málefni sem eru ofarlega á baugi hverju sinni. Þá gefur félagið
út Tímarit Lögréttu sem er ritrýnt fræðitímarit á sviði lögfræði. Félagið
sér laganemum einnig fyrir fjörugu skemmtanalífi en fastir liðir í félagslífi
laganema eru Humarhátíð, Þingvallaferð og árshátíð, auk nær vikulegra
vísindaferða.
Nánari upplýsingar um félagið, myndir og fleira má finna á vefnum
logretta.is.

//

Alumni
Félag lagadeildar HR

„Tilgangur Lögréttu er að gæta velferðar og hagsmuna
laganema við Háskólann í Reykjavík og að stuðla að
mótun lagadeildar háskólans með samvinnu við stjórn
endur deildarinnar. Lögrétta er tengiliður nemenda við
stjórnendur deildarinnar og setur á fót hagsmunaráð
sem kemur málefnum nemenda á framfæri. Á hverju ári
stendur félagið að útgáfu lögfræðiefnis og gefur út Tímarit

Tilgangur með félagi útskrifaðra nemenda er margþættur:

Lögréttu sem er ritrýnt fræðitímarit. Málfundafélag

– Að stuðla að uppbyggingu og þróun laganáms við lagadeild HR.

Lögréttu sér um að stofnað sé til umræðu um lögfræðileg

– Að standa vörð um hagsmuni útskrifaðra nemenda lagadeildar HR
í hvívetna.

vegum Lögréttu er starfandi öflug lögfræðiþjónusta sem

– Að efla tengsl og samstarf nemenda sem útskrifast hafa með
meistarapróf í lögum frá lagadeild HR.
– Að efla og hvetja félagsmenn til þátttöku í faglegri umræðu
um lögfræðileg málefni og hvetja félagsmenn til að taka þátt í
rannsóknum í lögfræði.
Frekari upplýsingar má finna á vef lagadeildar á hr.is/ld.

málefni með málfundum og málflutningskeppnum. Á
veitir fólki ráðgjöf varðandi lagaleg álitaefni og stendur
einnig fyrir skattadegi Lögréttu þar sem veitt er aðstoð við
gerð skattframtala. Félagið efnir einnig til mannfagnaða
til að efla félagslíf og stuðlar að reglulegum heimsóknum
á lögmannsstofur og til fyrirtækja.“

Eva Rós Haraldsdóttir

Formaður Lögréttu 2018 - 2019

Meistaranám

Lögfræði
Gráða:

ML
//

Lengd náms:

2 ár
//

Fjöldi eininga:

120

– Einstaklingsbundin námsáætlun.
– Möguleiki á vali um áherslur og námsleiðir.
– Nemendur með háskólapróf í öðrum greinum en lögfræði geta stundað
meistaranám í lögum.
– Fjölbreytt námsmat.
– Nemendur geta lokið allt að 60 einingum við samstarfsskóla erlendis.
Þeir sem ljúka meistaranámi við lagadeild að undangengnu grunnnámi í
lögfræði og a.m.k. 240 einingum í lögfræðigreinum hafa lokið fullnaðarprófi í
lögfræði og uppfylla því almenn menntunarskilyrði til að gegna störfum
dómara og málflytjenda.
Almennt er gert ráð fyrir að námið taki tvö ár, þ.e. fjórar annir, en því ber að
ljúka innan fjögurra ára.

Allt námið er val

Öll námskeið í meistaranámi við lagadeild HR eru valnámskeið. Þetta fjölbreytta val veitir mikla möguleika á sérhæfingu innan lögfræðinnar og samþættingu við aðrar háskólagreinar.

Rannsóknir

Í hópi þeirra kennara sem veita leiðsögn í meistaranáminu eru doktorsmenntaðir lögfræðingar sem starfa við kennslu og rannsóknir innan lagadeildar HR.

// Við lagadeild HR er hægt að stunda
meistaranám í lögfræði án þess að hafa lokið
grunnnámi í lögfræði.

Skiptinám

Lagadeild er í samstarfi við fjölda erlenda háskóla og stendur nemendum til boða að ljúka allt að 60 einingum í meistaranámi við erlenda
háskóla að fengnu samþykki lagadeildar.

Fjölbreytt námsmat

Árangur nemenda er ekki einungis mældur með prófum heldur út frá
þátttöku í námskeiðum, sjálfstæðum rannsóknarverkefnum sem tengjast
rannsóknum kennara, námi við erlenda háskóla, starfsnámi og meistaraprófsritgerð.

Meistarapróf af alþjóðasviði

Ef nemandi lýkur að lágmarki 45 einingum í kjörgreinum á alþjóðasviði
og skrifar meistaraprófsritgerð á því sviði getur hann útskrifast með
meistarapróf af alþjóðasviði.

„Í stuttu máli felst mitt starf í því að safna saman gögnum úr
ólíkum áttum og gera þau aðgengileg fyrir þá sem rannsaka
hugsanleg efnahagsbrot. Í þessu felst t.d. talsverð verkefna
stjórnun auk þess sem ég þarf að kenna bæði starfsfólki
bankans sem og utanaðkomandi aðilum, þ.m.t. lögfræðingum,
að nota hugbúnaðinn sem við vinnum með til þess að greina gögn.
„Í meistaranáminu við HR hafa nemendur frelsi til þess

Sá grunnur sem ég hef úr HR hefur nýst vel á margan hátt í því sem ég

að velja áfanga á því réttarsviði sem þeir hafa áhuga

hef tekið mér fyrir hendur síðan námi lauk, hvort sem er að hafa sótt námskeið

á. Kennaraliðið er skipað fræðimönnum sem standa

á ensku eða unnið í hópastarfi með ólíkum einstaklingum. Einna helst stendur

framarlega á sínu rannsóknarsviði og jafnframt afar

þó upp úr þessi lausnamiðaða nálgun í öllu sem við gerðum í náminu, það var

reyndum lögmönnum. Við lærum þess vegna vel að

ekkert verkefni svo stórt að ekki væri hægt að finna á því lausn.“

takast á við álitaefni bæði frá fræðilegum vinkli en ekki

Magnús Friðrik Guðmundsson

síður út frá praxís.“

Diljá Helgadóttir

Meistaranemi í lögfræði

Starf: Assistant Vice President – Cyber Forensics Investigations,
Barclays-banka í London.
ML í lögfræði frá HR 2011
BA í lögfræði frá HR 2009

Áherslusvið og
framboð námskeiða
Nemandi getur sérhæft sig á ákveðnu sviði með því að velja ákveðinn fjölda
námskeiða af því sviði. Slík sérhæfing er þó ekki skylda, og boðið er upp á
fjölda námsleiða á öðrum sviðum.
Evrópuréttur

Dómstólar og
málflutningur

Alþjóðalög og
alþjóðaviðskipti

European Law - Internal Market

Auðgunar- og efnahagsbrot

The International Law of the Sea

European Law - Financial
Services

Fullnusturéttarfar

The Law of the World Trade
Organization

European Law - State Aid and
Competition
EU Constitutional Law
European Company Law
International and European
Energy Law
Common European Sales Law

Starfsnám
Hluti meistaranáms
getur farið fram
í starfsnámi
sem lagadeild
HR skipuleggur
í samvinnu við
fjölda stofnana og
fyrirtækja.

Gagnaöflun og málflutningur í
einkamálum

International Sales

Ofbeldis- og fíkniefnabrot

International Institutions

Sókn og vörn í sakamálum

International Tax Law I and II

Skuldaskilaréttur

International Protection of
Human Rights

Úrlausn ágreiningsmála

Seminar on Intellectual
Property Rights in International
Commerce; IP Agreements

Fjármunaréttur
Alþjóðlegir og innlendir
fjármögnunarsamningar
Hagnýtur samningaréttur
Kaup á fyrirtækjum, samruni áreiðanleikakannanir
Fasteignakauparéttur
Bótaréttur
Sjó- og flutningaréttur
Verktaka- og útboðsréttur

„Starfsnámið gaf mér kost á að takast
á við raunveruleg úrlausnarefni í
atvinnulífinu og í raunverulegum
aðstæðum. Það skilar sér í betri
skilningi á þeim verkefnum og þeirri
ábyrgð sem fylgir því að fást við
lögfræðileg álitaefni. Starfsnámið var
mjög lærdómsríkt og reyndist mér vel
í því sem tók við eftir nám.“

Vilhjálmur Herrera Þórisson
Logos lögmannsþjónustu
ML í lögfræði frá HR 2017
Lauk starfsnámi hjá
Samkeppniseftirlitinu

Meistaranám
án grunnnáms
í lögum

Meistaranám við lagadeild HR er ekki einskorðað við
nemendur sem lokið hafa grunnnámi í lögfræði, heldur geta nemendur með háskólapróf í öðrum greinum
lokið ML-prófi.
Meðal þeirra sem hafa lokið meistaranámi með aðra grunngráðu eru
viðskiptafræðingar, læknar, stjórnmálafræðingar, arkitektar, hagfræðingar,
endurskoðendur, ljósmæður, hjúkrunarfræðingar, kennarar og fleiri.
Nemendur sem fá inngöngu skulu ljúka BA-námskeiðinu Aðferðafræði I -

„Ég vissi að HR leggur mikið upp úr því að vera í góðum

réttarheimildir og lögskýringar, með meðaleinkunnina 6,0 eða hærri sem

tengslum við atvinnulífið og að námið væri verkefnamiðað.

hluta af ML-námi. Þeir skulu skrá sig í námskeiðið á fyrstu haustönn eftir
að þeir hefja nám.

Við fáum tækifæri til að takast á við raunhæf verkefni og
erum þjálfuð í að koma fram, kennararnir eru vel með á
nótunum og eru duglegir að fjalla um það sem er efst á
baugi í þjóðfélaginu hverju sinni. Þegar ég valdi framhalds
nám hafði ég að leiðarljósi að námið væri krefjandi og
myndi styrkja mig í að ná framtíðarmarkmiðum mínum.
ML-nám í lögum við HR hefur staðið undir öllum vænting
um mínum og gott betur en það.“

Rakel Lind Hauksdóttir

Aðstoðarmaður framkvæmdastjóra LSR
Meistaranemi við lagadeild
BSc í viðskiptafræði frá HR 2007

Lærdómsríkar
keppnir
Nemendur við lagadeild Háskólans í Reykjavík fá
góða þjálfun í málflutningi með þátttöku í keppnum
eins og EES-málflutningskeppninni í Hæstarétti,
Willem Vis og Jessup. Þessar málflutningskeppnir
eru alþjóðlegar sem þýðir að nemendur fá æfingu í
að flytja mál á ensku.

„Ég tók þátt í Willem C. Vis.
International Commercial
Arbitration Moot, en það er
alþjóðleg málflutningskeppni
sem haldin var í Vínarborg þar sem
um 360 háskólar kepptu. Áður en farið
var til Vínarborgar þurftum við að skila inn stefnu og
greinargerð á ensku en síðan lá leið okkar til Stokk
hólms og Búdapest í undirbúningskeppnir. Ég lærði
gríðarlega mikið í þessum áfanga.“

Tryggvi Rúnar Þorsteinsson
ML frá lagadeild HR 2017

„ESA er virkilega góður vinnustaður þar sem starfsmenn fá tækifæri til að
þroskast í starfi og vinna í hvetjandi, öflugu og fjölmenningarlegu umhverfi. Ég
starfa á sviði samkeppnis- og ríkisaðstoðar og verkefni mín þar eru afar fjöl
breytt. Ég kem að rannsókn mála er varða hugsanleg brot á samkeppnisreglum
EES-samningsins og sinni eftirliti með því hvernig samkeppnis- og fjarskipta
yfirvöld í EFTA-EES ríkjunum beita reglum samningsins. Ég sit einnig í sérstökum
starfshópi á sviði fjarskiptamála og sæki reglulega fundi fyrir hönd ESA víða um
Evrópu er varða samkeppnis- og fjarskiptamál. Námið í HR hefur
nýst mér vel í störfum mínum frá útskrift og í frekara námi,
bæði á Íslandi og erlendis. Sérstaklega kom sér vel sú þjálf
un sem ég fékk í HR við að leysa raunhæf verkefni.“

Inga Helga Jónsdóttir

Starf: Sérfræðingur á sviði samkeppnis- og ríkisaðstoðar
hjá ESA, eftirlitsstofnun EFTA í Brussel.
ML í lögfræði frá HR 2007

Doktorsnám

Lögfræði
Gráða:

PhD
//

Lengd náms:

3 ár
//

Fjöldi eininga:

180

„Sem doktorsnemi var ég í daglegu
sambandi við starfsmenn deildarinnar
og þar átti ég vísan faglegan stuðning
sem erfitt er að fá við aðrar lagadeildir.
Aðstaðan og úrræði í námi eru til fyrir
myndar og námið er með alþjóðlegum
áherslum en nemendur eiga þess kost
að verja hluta af náminu erlendis og
fá endurgjöf frá virtum prófessorum
hvaðanæva að úr heiminum.“

Milosz Marek Hodun

PhD í lögfræði frá HR

Lagadeild Háskólans í Reykjavík býður upp á doktorsnám
í lögum. Það er fullt nám í þrjú ár en gert er ráð fyrir að
námstíminn sé fjögur ár ef nemandi sinnir kennslu eða
öðrum störfum með náminu.
Doktorsnám við lagadeild HR miðar að því að þjálfa doktorsnema til
rannsókna og kennslustarfa og annarra starfa sem krefjast víðtækrar vísindalegrar þjálfunar og þekkingar. Náminu er ætlað að dýpka fræðilega og
aðferðafræðilega þekkingu doktorsnema í því skyni að gera þá hæfa til að
vinna sjálfstætt og af vandvirkni á fræðasviðinu.

Að hefja nám í
lögfræði

SAMKVÆMT LISTUM

Sótt er um skólavist á hr.is/umsoknir.

ER HR

Upplýsingar um umsóknarfrest og skólagjöld eru á vef háskólans, hr.is.

INNTÖKUSKILYRÐI

í 1. sæti

Inntökuskilyrði í grunnnám
Við val á umsækjanda er einkunn á stúdentsprófi eða jafngildu prófi höfð til
hliðsjónar. Sérstaklega er litið til einkunna í íslensku, ensku, norrænu tungumáli

háskóla í heiminum þegar horft
er til tilvitnana í vísindagreinar
eftir starfsmenn

og stærðfræði. Annars konar þekking og reynsla, svo sem úr atvinnulífinu,
þátttaka í félagsstörfum, íþróttum, tónlistarnámi og öðru sem talið er að
reynst geti umsækjanda vel í námi, getur einnig haft áhrif á mat umsókna.
Umsækjendur skulu gera grein fyrir þeim atriðum sem þeir telja geta orðið
umsókn sinni til framdráttar í sérstakri greinargerð sem er hluti umsóknar.
Umsækjandi getur óskað eftir viðtali við fulltrúa deildarinnar vilji hann kynna sig,

í 300. – 350. sæti

leita upplýsinga og leggja fram viðbótargögn.

yfir bestu háskóla
í heiminum

Inntökuskilyrði í lögfræði með viðskiptafræði sem aukagrein
Gerðar eru sömu kröfur og fyrir BA-nám í lögfræði en auk þess þarf umsækjandi
að uppfylla inntökuskilyrði í viðskiptadeild.
Inntökuskilyrði í meistaranám

52.

Umsækjandi um meistaranám við lagadeild HR skal hafa lokið BA- eða BSc-prófi,
eða sambærilegu prófi frá viðurkenndum háskóla. Inntökunefnd lagadeildar
metur umsóknir og tekur ákvörðun um hverjir fái inngöngu í meistaranám. Sjá
frekari upplýsingar í 3. gr. reglna um meistaranám við lagadeild HR.

besti ungi háskóli í heimi

// hr.is/grunnnam/logfraedi
// skrifstofaLD@ru.is

14.
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besti háskóli í heimi með
færri en 5000 nemendur

