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Kveðja frá
rektor
Háskólanám er ein besta fjárfesting sem völ er á og það
skiptir miklu máli að vanda valið þegar að því kemur. Rétt
val á háskólanámi gefur forskot í samkeppni um störf og
leggur grunninn að tækifærum til framtíðar.
Háskólinn í Reykjavík er háskóli atvinnulífsins og leggur
kapp á að nemendur fái þekkingu, reynslu og færni sem
undirbýr þá sem best fyrir lífið að loknu námi. Þetta gerir
HR með vandaðri kennslu í nánu samstarfi við atvinnulífið.
Að loknu námi hafa nemendur HR sterkan þekkingargrunn,
færni til að beita þekkingu í raunverulegum verkefnum og
reynslu af starfsháttum fyrirtækja og stofnana. Þetta skapar
útskrifuðum HR-ingum ótvírætt samkeppnisforskot sem
meðal annars birtist í því að langflestir þeirra sem útskrifast
frá HR og ætla á vinnumarkað að loknu námi hafa þegar
fengið atvinnu við útskrift.
Háskólinn í Reykjavík er líka alþjóðlegur háskóli í fremstu
röð. Fjöldi námsbrauta er með alþjóðlegar vottanir og HR
er meðal 350 bestu háskóla heims samkvæmt lista Times
Higher Education. HR er í 52. sæti meðal þeirra háskóla
sem eru yngri in 50 ára, þó svo að HR sé ekki nema rétt
rúmlega 20 ára.
Heimurinn breytist hratt og það skiptir miklu máli að hafa
styrka stöðu á vinnumarkaði í alþjóðlegri samkeppni. Því
vona ég að næstu skref þín á menntaveginum leiði þig í HR.
Ari Kristinn Jónsson
Rektor Háskólans í Reykjavík
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Af hverju HR?
Í kennslu við Háskólann í Reykjavík er lögð áhersla á
trausta fræðilega undirstöðu, starfsnám og raunhæf
verkefni sem unnin eru í samstarfi við fyrirtæki og stofnanir.
Námsmat er fjölbreytt og nemendur vinna mikið í hópum
að verkefnum, jafnvel þvert á ólíkar faggreinar.

Góð þjónusta við nemendur

Vottuð gæði

námsval, stuðning og hvatningu í námi, náms- og

Námsbrautir innan HR hafa hlotið alþjóðlega vottun um gæði námsins. Þetta
eru BSc-nám í viðskiptafræði, hagfræði, tölvunarfræði og tölvunarstærðfræði,

Námið í Háskólanum í Reykjavík er krefjandi en að
sama skapi er leitast við að veita nemendum þjónustu sem auðveldar eðlilega framvindu náms.
Í HR er öflug náms- og starfsráðgjöf. Einstaklingar
geta komið í viðtal og fengið ráðgjöf varðandi
próftækni, markmiðasetningu- og tímastjórnun,
áhugasviðspróf, styrkleikapróf og fleira.

MSc-nám í tölvunarfræði, MBA-nám og MPM-nám. Háskólinn í Reykjavík er

Einnig heldur náms- og starfsráðgjöf HR utan um:

meðal 350 bestu háskóla heims samkvæmt lista Times Higher Education.

– örfyrirlestra yfir skólaárið

Aðstaðan

Öll kennsla fer fram í háskólabyggingu HR sem nemendur hafa aðgang að allan
sólarhringinn. Húsnæðið býður upp á afar góða aðstöðu til lesturs, hópavinnu
og verklegra æfinga. Í HR er Háskólabúðin sem selur nauðsynjavörur, Kaffitár,
World Class í kjallara og veitingasalan Málið.

Alþjóðlegar rannsóknir

HR er framsækinn háskóli sem hefur haslað sér völl sem öflugur rannsókna
háskóli samkvæmt alþjóðlegum mælikvörðum. Í rannsóknastarfi ber HR sig

– geðheilbrigðisviku
– vinnusmiðjur um atvinnuleit
– hugleiðslutíma með leiðsögn
– sérúrræði í námi
Nemendum HR býðst sálfræðiþjónusta innan
háskólans. Í boði eru viðtöl við sálfræðing og
námskeið til að fást við einkenni kvíða, prófkvíða og
þunglyndis. Þjónustan er veitt af sálfræðisviði HR í
samstarfi við náms- og starfsráðgjöf háskólans.

saman við erlenda háskóla og hefur náð góðum árangri enda starfa fræðimenn

Hjá bókasafni HR er í boði öll almenn bókasafns- og

eftir skýrri rannsóknastefnu og birta samkvæmt henni niðurstöður sínar í

upplýsingaþjónusta eins og útlán, upplýsingaleit

alþjóðlegum, ritrýndum tímaritum. Alþjóðlega viðurkenndar rannsóknir eru

og millisafnalán. Jafnframt geta nemendur leitað

gæðastimpill á háskólastarfið.

aðstoðar varðandi heimildaleit, skráningu og fleira.

Hvað
langar þig
að gera?
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Við aðstoðum þig við að
taka upplýsta ákvörðun

Það er mikilvægt að vanda valið þegar kemur
að því að velja sér háskólanám við hæfi. Þú
ert ekki bara að velja nám, þú ert að velja þér
farveg sem á sinn þátt í að skapa þér framtíð.
Námsval er flókið ferli sem gott er að taka
í þremur skrefum:
1. Öðlast skýran skilning á sjálfum sér, áhuga,
hæfni og metnaði.
2. Afla þekkingar á kröfum viðkomandi náms
og á því hvaða störf og tækifæra standa til
boða að því loknu.
3. Meta þessar upplýsingar í ljósi eigin
persónueinkenna og starfsumhverfisins.
Þér er velkomið að leita til náms- og starfsráðgjafar
HR. Þar eru meðal annars veittar upplýsingar um nám
við HR og einstaklingar aðstoðaðir við að átta sig á
áhuga sínum og styrkleikum. Þar er einnig hægt að
taka áhugasviðspróf gegn vægu próftökugjaldi.
Náms- og starfsráðgjöf HR býður upp á viðtalstíma,
hægt er að bóka viðtal með því að senda tölvupóst
á netfangið namsradgjof@hr.is. Einnig er hægt að
bóka tíma í gegnum bókunarkerfi Karaconnect á
vefnum: hr.is/radgjof.
Vonandi hjálpar þessi bæklingur til við ákvörðunartökuna. Í honum er yfirlit yfir allar námsbrautir í grunnnámi
við HR, auk þess sem bent er á leiðir í meistaranámi.
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Námið og
lífið í HR
Grunnur og sérhæfing

Skiptinám

Háskólanámið hefst með grunnnámi sem tekur yfirleitt þrjú ár. Að því

Nemendur geta í flestum tilvikum tekið eina eða tvær

loknu öðlast nemendur aukna sérhæfingu með meistaranámi sem tekur

annir við erlenda samstarfsskóla HR og fengið þær metn-

að öllu jöfnu tvö ár. Í heildina er háskólanámið því oftast fimm ár, þó

ar sem hluta af náminu. Skólarnir sem standa nemendum

undantekningar séu á þeirri reglu.

til boða eru í öllum heimsálfum. Reglur um skiptinám og

Dæmi um grunnnám og sérhæfingu:
– BSc í viðskiptafræði – MSc í markaðsfræði
– BSc í tölvunarstærðfræði – MSc í tölvunarfræði
– BSc í rafmagnstæknifræði – MSc í hátækniverkfræði
– BA í lögfræði með viðskiptafræði sem aukagrein – ML í lögfræði
Ef nemanda vantar nauðsynlegan undirbúning til að klára stúdentspróf
eða þarf að bæta við sig einingum í raungreinum getur viðkomandi hafið
háskólaferil sinn í Háskólagrunni HR.
Flestar námsbrautir eru kenndar í staðarnámi.

námsmat eru mismunandi eftir deildum.
Nemendur geta leitað til alþjóðaskrifstofu HR sem veitir
ráðgjöf varðandi skipti- og starfsnám erlendis.
Hægt er að sjá mögulega áfangastaði á
hr.is/samstarfsskolar.

Starfsnám

Samspil námsins í HR við atvinnulífið er
einn þeirra þátta sem skapar því sérstöðu.
Nemendur HR vinna raunhæf verkefni í
samstarfi við fyrirtæki og öðlast þannig
forskot á vinnumarkaði.

Tæknifræði

Nemendur í byggingartæknifræði ljúka 12 eininga starfsnámi hjá fyrirtæki eða stofnun á fimmtu önn sem hluta af
skyldunámskeiðum. Nemendur í rafmagnstæknifræði og
vél- og orkutæknifræði geta tekið 6 eininga starfsnám
sem valnámskeið. Oft halda nemendur áfram samstarfi við
fyrirtækin og vinna lokaverkefni sín í samvinnu við þau.

Viðskiptafræði

Fyrirtæki og stofnanir sem tekið hafa við nemendum í
starfsnám eru t.d. Deloitte, Landspítalinn, VERT, Ölgerðin,
NOVA, Virðing, VÍS Fjármálaeftirlitið, Vífilfell, Icelandair
Group, PwC, KPMG, Síminn og Vodafone.

Lögfræði

Meistaranemum stendur til boða að stunda starfsnám hjá
stofnunum, fyrirtækjum og lögmannsstofum.

Íþróttafræði

Á öðru ári gefst nemendum í íþróttafræði tækifæri til að
vinna í þrjár vikur á vettvangi. Þar beita þeir þekkingunni
sem þeir hafa aflað sér frá upphafi námsins og fá handleiðslu frá íþróttafræðingum sem starfa á mismunandi
stöðum í samfélaginu.

Tölvunarfræðideild

Nemendur geta sótt um að fara í starfsnám til hinnar virtu Fraunhofer-rannsóknastofnunar í Maryland í Bandaríkjunum. Nemendur geta jafnframt sótt
um starfsnám við H-O-T í Þýskalandi og innanlands hjá CCP Games.

Sálfræði

Í sálfræði geta nemendur stundað vettvangsnám sem fer fram á fjölbreyttum sviðum innan fyrirtækja og stofnana, til dæmis á heilbrigðisstofnunum,
meðferðarheimilum, hjá ráðgjafarfyrirtækjum, auglýsingastofum, grunnskólum og leikskólum.

Verkfræði

Verkfræðideild er með samninga við rúmlega 40 fyrirtæki og stofnanir um
starfsnám. Nemendum býðst að taka starfsnám sem valnámskeið. Einnig
eru stærri verkefni, s.s. meistaraverkefni oft unnin í samvinnu við fyrirtæki
og stofnanir.

Byggingafræði

Nemendur í byggingafræði ljúka 6-8 vikna starfsnámi þar sem þeir fá
tækifæri til að nýta þekkingu sína. Nemendur hafa lokið starfsnámi hjá
m.a. arkitektastofum, verktakafyrirtækjum og embættum byggingafulltrúa.
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Annirnar í HR

12+3

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 verkefnavinnu, hópavinnu,
gestafyrirlesurum eða samstarfi við fyrirtæki.
Nemendur fá þjálfun í aðferðum hugmyndavinnu og verkefnastjórnunar,
samskiptum og kynningum. Þessi færni er svo þjálfuð betur með ýmsum
námskeiðum í gegnum allt námið.

Fyrsta árs nemar í tæknifræði og verkfræði hafa t.d. þurft að
útfæra aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum.
Þeir þróuðu útfærslurnar í hópum á þremur vikum og sýndu
svo vinnu sína á veggspjöldum fyrir dómnefnd.

Nýsköpun og stofnun fyrirtækja

Á fyrsta ári taka nemendur úr flestum deildum þátt í námskeiðinu Nýsköpun og stofnun fyrirtækja. Þar vinna þeir í hópum undir handleiðslu gestakennara og sérfræðinga HR að viðskiptahugmynd á þremur vikum og
kynnast frumkvöðlastarfsemi. Á síðasta námskeiði fór hópurinn í gegnum
hönnunarsprett (e. Design Sprint). Það var fjölmennasti hönnunarsprettur
sem nokkru sinni hefur verið tekinn.

Stefnumótunarverkefni

Á öðru ári fá nemendur í viðskiptadeild tækifæri til að vinna með mismunandi fyrirtækjum í fjölbreyttum rekstri að því að endurskoða, búa
til og í sumum tilfellum að innleiða nýja stefnumótun. Verkefnið krefst
yfirgripsmikillar gagnaöflunar, greiningarhæfni og síðast en ekki síst getu
til að draga gagnlegar ályktanir af gögnum með það að markmiði að auka
samkeppnishæfni fyrirtækjanna. Unnið er í vinnuhópum með fyrirtækjunum sleitulaust í 3 vikur.

Hópurinn Simplex bar sigur úr býtum í námskeiðinu Nýsköpun
og stofnun fyrirtækja árið 2019. Með þeirra lausn geta viðskiptavinir skannað vörur jafnóðum og þær eru teknar úr hillum verslana með símanum og um leið sett þær beint í fjölnota
poka. Svo er greitt fyrir vörurnar með snjallsímanum.

Gera nýjan tölvuleik á þremur vikum
Á hverju ári þróa nemendur tölvunarfræðideilar nýja og spennandi
tölvuleiki í námskeiðinu „Advanced Game Design & Development". Að
námskeiðinu loknu er haldin opin kynning á leikjunum þar sem gestir geta
komið og prófað að spila. Jafnframt eru nemendur duglegir að kynna
tölvuleikina á viðburðum eins og Vísindavöku Rannís og UTmessunni.

//
Mótshaldarar og keppendur
Í námskeiðinu Frjálsar íþróttir og viðburðarstjórnun fá nemendur í íþróttafræði tækifæri til þess að halda og taka þátt í frjálsíþróttamóti. Nemendur
skipta með sér verkefnum í undirbúningi fyrir mótið en meðal annars er
mikilvægt að hafa góðan tímaseðil, að keppnisstaður sé tilbúinn áður en
mótið hefst með tilheyrandi áhöldum, að það sé góður dómari í hverri
grein, góður ræsir fyrir hlaupagreinarnar, skemmtilegur þulur til að halda
uppi fjörinu og ábyrgir aðstoðarmenn við hverja keppnisgrein.

//
Námsferð í Columbia-háskóla
í New York
Á þriðja ári í grunnnámi í sálfræði fá nemendur tækifæri til að velja námskeið þar sem ný og spennandi viðfangsefni sálfræðinnar eru kynnt af
erlendum gestakennurum. Í lok námskeiðsins fara nemendur í námsferð til
New York og heimsækja Columbia-háskóla þar sem þeir fræðast um sögu
háskólans, fá innsýn í ný rannsóknarviðfangsefni og kynningu á möguleikum til framhaldsnáms í Bandaríkjunum.

//
Verkefnatengt laganám
Á vorönn á öðru ári ljúka nemendur lagadeildar málflutningsnámskeiði
sem miðar að því að þjálfa nemendur í ræðumennsku og málflutningi.
Nemendur fá einnig æfingu í málflutningi með sviðsetningu raunverulegra
viðfangsefna og eru vel undirbúnir fyrir lögmannsstörf að námi loknu. Í HR
er fullbúinn dómsalur sem notaður er til þjálfunar í málflutningi.
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Stúdenta
félag HR
Stúdentafélag Háskólans í Reykjavík, SFHR, er
hagsmunafélag allra nemenda við HR og er megin
tilgangur félagsins að vera rödd nemenda, bæði
innan háskólans og út á við.
Undir SFHR eru ýmsar nefndir og félög, t.d. Jafnréttisfélag HR,

Meðlimir í stjórn SFHR gefa nemendum kaffi og
piparkökur í Sólinni.

Árshátíðarnefnd og Nýsköpunar- & frumkvöðlanefnd HR. Auk þeirra
eru starfandi nemendafélög fyrir hverja akademíska deild. Í nánast
hverri viku standa þau fyrir einhverjum viðburðum sem oftar en ekki
tengja nemendur við atvinnulífið.

Seres
Í Seres - frumkvöðlasetri HR er sérhönnuð aðstaða
fyrir núverandi og útskrifaða HR-inga til að hrinda
hugmyndum sínum í framkvæmd.
Þeir fá vinnuaðstöðu í Seres og njóta leiðsagnar og fyrirlestra sérfræðinga úr háskólanum og atvinnulífinu í nýsköpunarferlinu. Allt að 25
manns geta nýtt aðstöðuna á hverjum tíma og einstök frumkvöðlaverkefni
geta notað aðstöðuna í allt að eitt ár.

Seres – frumkvöðlasetur HR, er í nýuppgerðri viðbyggingu
við Braggann í Nauthólsvík.
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Undirbúningur fyrir
háskólanám

Háskólagrunnur HR

Háskólagrunnur HR er fyrir þá sem hafa iðnmenntun eða
reynslu úr atvinnulífinu og ákveðinn bóklegan undirbúning og vilja stunda nám við háskóla. Náminu lýkur með
lokaprófi sem veitir rétt til háskólanáms. Hægt er að ljúka
náminu á einu ári eða þremur önnum.
Nemendur stunda nám í einum af fjórum grunnum, eftir því hvaða
háskólanám þeir stefna í.
– Tækni- og verkfræðigrunnur
– Tölvunarfræðigrunnur
– Viðskiptafræðigrunnur
– Lögfræðigrunnur

Viðbótarnám við
stúdentspróf

Viðbótarnámið hentar þeim sem þurfa að bæta við sig
einingum í stærðfræði og raungreinum. Nemendur fá
einstaklingsmiðaða námsáætlun.
Oftast tekur einn vetur (haustönn og vorönn) að ljúka náminu því ákveðnir
áfangar, sem margir stúdentar þurfa að taka, eru eingöngu kenndir á haustönn.
Tekið er inn í námið tvisvar á ári, um áramót og á haustin.

// hr.is/namid/haskolagrunnur

„Það er auðvelt að fá þá aðstoð sem þarf til
að ná góðum tökum á námsefninu. Aðstaðan
er til fyrirmyndar og það hefur komið mér á
óvart hversu skemmtilegt það er að læra með
góða kennara og í vel skipulögðu námi.“

Davíð Sæmundsson

Nemi í hátækniverkfræði með tölvunarfræði
Lokapróf frá Háskólagrunni,
tækni- og verkfræðigrunni 2019
Sveinspróf í rafvirkjun
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Lögfræði
– 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.
– Í BA-náminu er kennt í um 60 manna hópum, að meðaltali.

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 hingað til í náminu.
– Nýsköpun og stofnun fyrirtækja: Þriggja vikna námskeið með nemendum úr öllum deildum HR.

„Það sem heillar mig mest við námið er að maður

– Málflutningsnámskeið í dómsal HR.

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

Grunnnám
Fjölbreytt val

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.

Leshópar

Gráða:

BA

//

Lengd náms:

3 ár

//

Fjöldi eininga:

180

Námsbrautir:
– Lögfræði
– Lögfræði með viðskiptafræði sem aukagrein

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.

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

Meistaranám
Gráða:

ML

//

Lengd náms:

2 ár

málflutningsréttindi.

Námsbrautir:

Lögfræði í atvinnulífinu

– Lögfræði

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.

// hr.is/logfraedi

//

Fjöldi eininga:

120

14

Viðskiptafræði
– Góð tengsl við atvinnulífið
– Raunhæf verkefni
– Öflugt starfsnám
– Alþjóðlega vottuð námsbraut í BSc-námi

Raunhæf verkefni

Nemendur ná forskoti á vinnumarkaði með því að ljúka raunhæfum verkefnum í samstarfi við atvinnulífið.
– Nýsköpun og stofnun fyrirtækja: Þriggja vikna námskeið með nemendum úr öllum deildum HR.
– Stefnumótunarverkefni fyrir fyrirtæki.

Starfsnám

Starfsnám veitir nemendum tækifæri til að undirbúa sig fyrir þær áskoranir

„Það er frábær aðstaða í HR til þess að læra! Það er

sem þeir mæta í atvinnulífinu.

mikill kostur að geta fengið litlar stofur til þess að
vinna hópaverkefni og einnig er mjög fínt að læra
í Sólinni.“

Alexandra Friðfinnsdóttir
Nemi í viðskiptafræði

Grunnnám
Gráða:

BSc

//

Lengd náms:

3 ár

Fjöldi eininga:

180

//

Námsbrautir:
– Viðskiptafræði
– Viðskiptafræði með lögfræði sem aukagrein

Er viðskiptafræði fyrir þig?

– Viðskiptafræði með tölvunarfræði
sem aukagrein

– Hefur þú áhuga á rekstri fyrirtækja og stofnana, stefnumótun,
markaðsfræði, stjórnun og fjármálum?

Einnig er hægt að stunda 84 eininga,

– Langar þig að greina og vinna með tölulegar upplýsingar?

í Vestmannaeyjum eða í fjarnámi.

þriggja anna diplómanám í haftengdri nýsköpun

– Myndir þú vilja stofna fyrirtæki og skapa störf?
– Langar þig að takast á við fjölbreytt verkefni?
– Vilt þú halda starfsmöguleikum þínum í framtíðinni opnum?

Viðskiptafræðingar í atvinnulífinu

Meistaranám

við rekstur fyrirtækja og stofnana, fjármál, stjórnun og stefnumótun,

Gráða:

Viðskiptafræðingar starfa á flestum sviðum atvinnulífsins, til dæmis
markaðsmál, reikningshald og endurskoðun, mannauðsstjórnun og
nýsköpun.

MSc

//

Lengd náms:

14 mán.

//

eða viðbótargráður á meistarastigi

Námsbrautir:
– Fjármál fyrirtækja

// Alþjóðlega vottað nám
Grunnnám í viðskiptafræði er
með EPAS-vottun sem byggir á
alþjóðlegum samanburði og tekur
til fjölmargra þátta er varða gæði náms.

– Mannauðsstjórnun og vinnusálfræði
– Markaðsfræði
– Reikningshald og endurskoðun
– Stjórnun í ferðaþjónustu
– Stjórnun nýsköpunar
– Upplýsingastjórnun
– Viðskiptafræði
– MBA

// hr.is/vidskiptafraedi

Fjöldi eininga:

90

16

Hagfræði
– HR hefur á að skipa einvalaliði sérfræðinga á sínum fagsviðum
– Námið byggir á alþjóðlegum viðmiðum
– Leitast er við að tengja saman hagnýtt og fræðilegt nám
– Námið er þverfaglegt og fjölbreytt og tvinnar saman hagfræði
og viðskiptafræði
– Námið er í sterkum tengslum við atvinnulífið

Hópavinna og hagnýt verkefni

Kennslan byggir meðal annars á samspili fræðilegra og hagnýtra verkefna.
Byggt er á þeirri sterku hefð HR að þjálfa nemendur í að vinna í hópum, efla
samskiptahæfni og þátttöku í þverfaglegu samstarfi. Í náminu er umtalsverð

„Við fáum persónulega og góða kennslu og á

tenging við viðskiptafræði sem eykur þverfagleika og fjölbreytni námsins.

þessum stutta tíma er maður kominn með góðan
skilning á hagkerfinu. Þetta nám á eftir að nýtast
mér mjög vel í framtíðinni.“

Tryggvi Snær Guðmundsson
Nemi í hagfræði

Er hagfræði fyrir þig?

Grunnnám

– Vilt þú skilja hugsun og hegðun fyrirtækja og heimila?

Gráða:

–	Finnst þér áhugavert að fylgjast með efnahagslífinu?
– Myndir þú vilja fá þjálfun í beitingu aðferða hagfræði og
góða innsýn í viðskiptafræði?
– Langar þig að fá reynslu af því að beita kenningum
og fræðum á hagnýt verkefni?

Munurinn á viðskiptafræði og hagfræði

BSc

//

Lengd náms:

3 ár

//

Fjöldi eininga:

180

Námsbrautir:
– Hagfræði og fjármál
– Hagfræði og stjórnun

Viðskiptafræði er sú fræðigrein sem fæst við að skoða rekstur fyrirtækja og stofnanna, umgjörð þeirra og innviði til að tryggja efnahagslega farsæld þeirra. Hagfræði grundvallast á því að við búum við
takmarkaðar auðlindir. Viðfangsefnið verður því hvernig við skiptum
þeim gæðum á milli okkar, hvað við framleiðum og hvers við neytum
og efnahagslegar afleiðingar af þessum ákvörðunum.

Hagfræðingar í atvinnulífinu

Hagfræðingar starfa á ólíkum sviðum á breiðum vettvangi. Má þar

// Alþjóðlega vottað nám
Grunnnám í hagfræði er
með EPAS-vottun sem byggir á
alþjóðlegum samanburði og tekur
til fjölmargra þátta er varða gæði náms.

nefna störf í fjármálageiranum við hagtengd viðfangsefni. Hagfræðingar starfa líka á ýmsum stöðum í stjórnsýslunni. Þar tvinnast
oft saman rannsóknir og fræðileg eða hagnýt viðfangsefni á sviði
efnahagsmála. Þá láta hagfræðingar líka talsvert til sín taka við rekstur
og stjórnun fyrirtækja.

// hr.is/vd/hagfraedi
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Sálfræði
– Kennsla í smærri hópum og einstaklingsmiðuð leiðsögn
– Sterk tengsl við atvinnulíf og samfélag
– Hagnýt verkefni og vettvangsnám
– Tækifæri til þátttöku í rannsóknarstarfi

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 einstaklingsmunar, 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 meðferðarheimilum, hjá ráðgjafarfyrirtækjum, auglýsingastofum, rannsóknafyrir-

„Það er gott samband á milli nemenda og

tækjum, grunnskólum eða leikskólum.

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

Grunnnám
Gráða:

Er sálfræði fyrir þig?

BSc

//

Lengd náms:

3 ár

– Vilt þú skilja hugsun, hegðun og tilfinningar fólks?

Námsbrautir:

– Vilt þú bæta velferð og heilsu fólks?

– Sálfræði

//

Fjöldi eininga:

180

– 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?

Aðstaðan

Innan sálfræðideildar er fullbúin rannsóknarstofa sem býður upp á
ýmsa möguleika þegar kemur að framkvæmd tilrauna og rannsókna.
Einnig geta nemendur notað rannsóknarbíl sálfræðinnar, hreyfanlega
rannsóknarstofu sem er sú eina sinnar tegundar hér á landi.

Eftir námið

BSc gráða í sálfræði veitir góða grunnþekkingu og innsýn í vísinda-

Meistaranám
Gráða:

MSc

//

Lengd náms:

2 ár

Námsbrautir:
– Klínísk sálfræði
– Hagnýt atferlisgreining

legar 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.

// hr.is/salfraedi

//

Fjöldi eininga:

120

20

Tölvunarfræði
– Hagnýt verkefni
– Sterk tengsl við atvinnulífið
– Mikið val í bæði grunnnámi og meistaranámi
– Lokaverkefni með fyrirtækjum
– Alþjóðlega vottað nám

Val

Nemendur geta lokið almennri tölvunarfræðibraut eða
valið á milli eftirtalinna brauta:
– Rannsóknamiðuð tölvunarfræði
– Tölvunarfræði með viðskiptafræði sem aukagrein

Fyrirlestrar á netinu

Nemendur sækja bæði fyrirlestra og verklega dæmatíma. Upptökur
af fyrirlestrum í mörgum skylduáföngum eru aðgengilegir í kennslukerfi
HR á netinu.

„Þetta er svo verkefnamiðað nám, mér finnst eins

Starfsnám

og að ég sé kominn með reynsluna til að geta

Nemendur geta sótt um að fara í starfsnám til hinnar virtu Fraunhofer

forritað allt sem mér dettur í hug. Svo gera kennar-

rannsóknarstofnunar í Maryland í Bandaríkjunum. Einnig geta þeir sótt

anir þetta líka skemmtilegt með því að gefa manni

um starfsnám hjá Härte- und Oberflächtechnik GmbH & Co í Þýskalandi

svona „real-life“ verkefni þannig þetta sé eins og að

eða CCP á Íslandi.

og ég sé að búa til lausnir fyrir alvöru vandamál

þróa hugbúnað fyrir alvöru fyrirtæki. Mér finnst
þetta skemmtilegasta nám sem ég hef verið í þó
það krefjist mikils af manni.“

Atli Gíslason

Nemi í tölvunarfræði

Er tölvunarfræði fyrir þig?
– Langar þig að finna nýjar lausnir fyrir samfélag framtíðarinnar?
– Viltu hanna nýjan hugbúnað?
– Viltu kynnast gervigreind?
– Ertu skapandi og hugmyndarík(ur)?
– Hefur þú gaman af stærðfræðilegum lausnum og forritun?
– Viltu þróa tölvuleiki?
– Viltu geta greint gögn og nýtt þau?
– Langar þig að þróa umhverfi í sýndarveruleika?
– Viltu sinna tölvuöryggismálum?

Rannsóknir í grunnnámi

Grunnnám
Gráða:

BSc

//

Lengd náms:

3 ár

//

– Tölvunarfræði
– Rannsóknamiðuð tölvunarfræði
– Tölvunarfræði með viðskiptafræði
sem aukagrein

kennara eða rannsóknarsetur innan deildarinnar. Kynningar eru haldnar

Einnig er hægt að stunda námið í

sótt um að taka þátt.

180

Námsbrautir:

Grunnnemar geta unnið að rannsóknarverkefnum í samvinnu við
reglulega þar sem rannsóknarverkefni eru kynnt og þá geta nemendur

Fjöldi eininga:

Háskólanum á Akureyri.

Tölvunarfræðingar í atvinnulífinu

Tölvunarfræði mun áfram verða ein helsta forsenda framfara í nær
stærstur hluti nýrra fyrirtækja byggir á tölvutækni, netkerfum og net-

Meistaranám

þjónustu. Tölvunarfræðingar geta unnið sem forritarar en einnig sem

Gráða:

öllum þáttum samfélagsins. Greinin er nauðsynleg í öllum rekstri og

hönnuðir, ráðgjafar og stjórnendur.

// Grunn- og meistaranám í
tölvunarfræði er með alþjóðlegu
gæðavottunina EQANIE

MSc

//

Lengd náms:

2 ár

Námsbrautir:
– Hugbúnaðarverkfræði
– Máltækni
– Tölvunarfræði

// hr.is/td

//

Fjöldi eininga:

120

22

Hugbúnaðar
verkfræði
Gráða:

BSc&MSc

//

Lengd náms:

5 ár

//

Fjöldi eininga:

180+120

Hugbúnaðarkerfi eru á meðal stærstu og tæknilega flóknustu kerfa sem smíðuð
eru og það eru gerðar miklar kröfur um áreiðanleika þeirra. Nám í hugbúnaðarverkfræði er þverfaglegt og sameinar þekkingu á tölvutækni og undirstöðugreinum verkfræði. Námið er skipulagt í samvinnu tölvunarfræðideildar og tækni- og
verkfræðideildar.

Er hugbúnaðarverkfræði fyrir þig?

Ef þú hefur áhuga á að læra verkfræðilegar aðferðir og beitingu þeirra við
hönnun og smíði hugbúnaðarkerfa þá er þetta nám fyrir þig.

Lengd náms

Nemendur ljúka fimm ára námi til að öðlast starfsréttindi sem verkfræðingar.

„Þú getur lagað námið að þínu áhugasviði

Grunnnám í hugbúnaðarverkfræði er þrjú ár að lengd og meistaranámið er tvö ár.

hvort sem það er forritun, notendaprófanir,

Hugbúnaðarverkfræðingar í atvinnulífinu

Mikil eftirspurn er eftir verkfræðimenntuðu fólki og sérstaklega á þeim sviðum er
tengjast upplýsinga- og hátækniiðnaði. Til að öðlast starfsréttindi og leyfi til að
nota lögverndaða stafsheitið verkfræðingur þarf að ljúka MSc-gráðu í samræmi
við kröfur atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins.

upplifun notenda eða verkefnastjórnun. Þessir
miklu valmöguleikar gefa manni ótal tækifæri
og gerðu námið enn meira spennandi þegar
ég var að velja mér nám.“

Hrefna Namfa Finnsdóttir
Nemi í hugbúnaðarverkfræði

Tölvunar
stærðfræði
Gráða:

BSc

//

Lengd náms:

3 ár

//

Fjöldi eininga:

180

Nemendur í tölvunarstærðfræði læra að beita stærðfræðilegum aðferðum við
lausn flókinna viðfangsefna í tölvunarfræði, sem og að nýta tölvunarfræði við
lausn vandamála í stærðfræði. Margar rannsóknir í dag þarfnast yfirgripsmikillar
þekkingar á þessum sviðum eins og til dæmis gagnavísindi. Lokaverkefni eru
rannsóknamiðuð hópaverkefni sem unnin eru í samstarfi við vísindamenn deildarinnar eða fyrirtæki.

Er tölvunarstærðfræði fyrir þig?

Námið hentar þeim vel sem hafa gaman af að leysa stærðfræðilegar þrautir og
vilja nýta tölvunarfræði við lausn vandamála í stærðfræði.

Lengd náms

BSc-nám í tölvunarstærðfræði er þrjú ár og að því loknu er hægt að leggja stund
á meistaranám í tölvunarfræði til sérhæfingar.

Tölvunarstærðfræðingar í atvinnulífinu

Starfskraftar með sterkan stærðfræðilegan bakgrunn eru eftirsóttir í atvinnulífinu.
Námið er jafnframt góður undirbúningur fyrir framhaldsnám hér heima og erlendis.
„Námið er krefjandi, áhugavert og fjölbreytt.

// BSc-nám í
tölvunarstærðfræði
hefur hlotið alþjóðlegu
gæðavottunina EQANIE.

Skipulag námsins er gott, önnin skiptist í tvennt
þar sem fyrst er kennt í 12 vikur og svo er þriggja
vikna verklegur áfangi. Þar er unnið með þá þekkingu sem nemendur fengu yfir önnina í hagnýtum
verkefnum. Á fimmtu önn fór ég í skiptinám og
mæli eindregið með því.“

Þórdís Bakkmann Kristinsdóttir
Nemi í tölvunarstærðfræði

// hr.is/grunnnam/tolvunarfraedi

24

Íþróttafræði
– Öflugt verknám
– Sérhæfing á þriðja ári
– Gott aðgengi að kennurum
– Samheldinn hópur nemenda

Aðstaðan

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

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 verknámsstaði
síðustu ára eru:
| ÍSÍ | Íþróttafélög | Mörkin | ÍBR | Grunnskólar | KKÍ | Reykjalundur |
FSÍ | Heilsuborg | KSÍ | Framhaldsskólar | Líkamsræktarstöðvar | HSÍ |
Leikskólar | Geðsvið LSH | Sparta

Samstarf við íþróttasambönd og íþróttafélög

Íþróttafræðideild HR er með samninga við fjölmörg íþróttasambönd, svo
sem KSÍ, HSÍ, KKÍ, Fimleikasamband Íslands, ÍBR, Badmintonsamband
Íslands og Skíðasamband Íslands. Kennarar og nemendur sjá um mælingar
á líkamlegri og sálrænni getu íþróttafólksins og veita ráðgjöf um þjálfun.

„Námið er fjölbreytt og ég hef fengið að nálgast

Nemendur hafa möguleika á kostuðum meistaranámsstöðum í samstarfi

íþróttir og hreyfingu á nýjan hátt, til dæmis með því

við þessi sambönd.

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

Er íþróttafræði fyrir þig?
Hefur þú áhuga á...
– íþróttakennslu?
– þjálfun íþrótta?
– þjálfun afreksíþróttafólks?
– íþróttavísindum?
– að bæta heilsu almennings á öllum aldri?
– stjórnun í íþróttum?

Grunnnám
Gráða:

BSc

//

Lengd náms:

3 ár

//

Fjöldi eininga:

180

Námsbrautir:
– Íþróttafræði

– íþróttasálfræði?
– lýðheilsu?
– rannsóknum í íþróttafræði?
– næringu íþróttamanna?

Afreksfólk: styrkir og sveigjanlegra nám

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

Rannsóknarvinna

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

Meistaranám
Gráða:

MSc
MEd

//

Lengd náms:

2 ár

//

Námsbrautir:
– Íþróttavísindi og þjálfun
– Íþróttavísindi, þjálfun og stjórnun
– Heilsuþjálfun og kennsla

Íþróttafræðingar í atvinnulífinu

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

// hr.is/tvd/ithrottafraedi

Fjöldi eininga:

120

26

Verkfræði
– Sterkur fræðilegur grunnur
– Allar námsleiðir eru í boði sem samfellt 5 ára nám, BSc- og MSc-nám
– Nemendur kynnast gagnavinnslu strax á fyrsta misseri
– Öflugt 12 ECTS starfsnám
– Fjölbreytt framboð verkfræðigreina
– Nemendur geta lokið braut í verkfræði sem þeir setja
saman eftir sínu áhugasviði
– MSc gráða í verkfræði veitir lögverndað starfsheiti sem verkfræðingur

Markviss verkefnavinna

HR er í samtökum framsækinna verkfræðiskóla, CDIO. Hugmyndafræði
CDIO snýst um að þjálfa nemendur í öllu verkfræðilega ferlinu frá mótun
hugmyndar, hönnun lausnar til smíði og rekstrar.

Söfnun og úrvinnsla gagna

Verkfræðinemar fá staðgóða þjálfun í að afla gagna og greina þau ásamt
því að vinna með stór gagnasöfn. Strax á fyrsta misseri byrja nemendur
að vinna með forritun og stærðfræðihugbúnað, en notkun tölfræðilegra
aðferða, hermunarforrita, mælitækni, gagnanáms og vitvéla er ofin í gegnum verkfræðinámið.

„Verkfræðin er víðtækt fag og snertir á mörgu ólíku
en í HR er auðvelt að sníða námið að sínu áhugasviði.
Námið er mjög krefjandi en ég hef lært að með góðu
skipulagi og jákvæðni er allt hægt. Háskólinn býður
líka upp á einstakt lærdómsumhverfi fyrir nemendurna og frábært starfsfólk.”

Anna Jia

BSc í rekstrarverkfræði með áherslu
á heilbrigðismál 2019

// Allar námsbrautir eru
kenndar á BSc- og MSc-stigi

Grunnnám
og meistaranám
Gráða:

BSc

//

+
Er verkfræði fyrir þig?

Gráða:

MSc

//

Lengd náms:

3 ár

Lengd náms:

2 ár

//

//

Fjöldi eininga:

180

Fjöldi eininga:

120

– Hefur þú gaman af að glíma við flókin verkefni?
– Ert þú úrræðagóð/-ur?
– Hefur þú gaman af stærðfræði og raungreinum?
– Hefur þú áhuga á að nota tölvulíkön til að meta styrk beina?
– Viltu hanna róbot fyrir björgunarstörf?

Val um átta brautir

Við verkfræðideild eru kenndar sjö fagtengdar
brautir sem bjóða upp á vel skilgreinda sérhæfingu.
Nemendur á þeim brautum hafa samt sem áður

– Langar þig að finna bestu útfærslu á samgöngukerfi?

umtalsvert svigrúm til frjáls vals í náminu.

– Viltu finna hagkvæmustu fjármögnun fyrir gagnaver?

Námsbrautir:

Undirbúningur fyrir atvinnulífið

– Fjármálaverkfræði

Á sjöttu önn fá nemendur verkfræðilegt vandamál til úrlausnar. Það

– Rekstrarverkfræði

er leyst með samstarfsaðila sem gerir ákveðnar kröfur og unnið er

– Heilbrigðisverkfræði

eftir formlegu hönnunarferli. Nemendur eiga völ á starfsnámi og geta
unnið meistaraverkefni í samstarfi við fyrirtæki og stofnanir. Þannig fá
verkfræðinemar góðan undirbúning fyrir atvinnulífið.

Verkfræðingar í atvinnulífinu

– Hátækniverkfræði
– Vélaverkfræði
– Orkuverkfræði
– Raforkuverkfræði

Verkfræðingar starfa á fjölmörgum sviðum atvinnulífsins, til dæmis við

Áttunda námsbrautin Verkfræði með eigin vali

hönnun og þróun búnaðar og kerfa, nýsköpun, stjórnun, verkefna- og

er ólík hinum að því leyti að valfög eru fleiri, um

gæðastýringu, rekstur, fjármál og rannsóknir.

helmingur námsins er valnámskeið. Nemandi gerir

Fimm ára nám

Verkfræði er í heildina fimm ára nám. Fyrst lýkur nemandi grunnnámi,
svo tveggja ára meistaranámi og getur þá hlotið löggilt starfsheiti sem

einstaklingsmiðaða námsáætlun, í samráði við
leiðbeinanda, og getur þannig sniðið námið að
áhugasviði sínu.

verkfræðingur.

// hr.is/verkfraedi
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Tæknifræði
– Löggilt starfsheiti sem tæknifræðingur
– Nemendur sem eru með sveinspróf hljóta meistarabréf
í tilsvarandi iðngrein
– Góð aðstaða til bóklegs og verklegs náms
– Öflugt starfsnám
– Traust undirstaða
– Hagnýt og raunhæf verkefni

Hugmynd – Hönnun – Framkvæmd – Rekstur

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

Aðstaðan

Nemendur hafa aðgang að góðri aðstöðu bæði til lesturs og lausna á hagnýtum verkefnum. Þeir hafa meðal annars aðgang að vélsmiðju, orkutæknistofu, byggingastofu og rafeindatæknistofu.

Forskot með öflugu starfsnámi

„Þetta er ekki einungis bóklegt nám, heldur verklegt
líka. Mér finnst gaman að geta til dæmis teiknað upp

Iðn- og tæknifræðideild er með samninga við um 40 fyrirtæki og stofnanir

hluti og reiknað, og fá svo að smíða þá og prófa. Áður

og nemendum býðst að taka allt að 18 einingar í starfsnámi.

en ég sótti um í tæknifræði þá ímyndaði ég mér að
næstu þrjú og hálft ár myndu bara fara í að lesa og
reikna út í eitt, en svo varð nú ekki.“

Aðalheiður B. J. Guðmundsdóttir
Nemi í vél- og orkutæknifræði

Grunnnám
Gráða:

BSc
Er tæknifræði fyrir þig?
– Hefur þú gaman af að glíma við flókin vandamál?
– Myndir þú vilja stýra stórum framkvæmdum?

//

Lengd náms:

31/2 ár

//

Fjöldi eininga:

210

Námsbrautir:
– Byggingartæknifræði
– Rafmagnstæknifræði
– Vél- og orkutæknifræði

– Hefur þú hug á að hanna jarðhitavirkjun?
– Myndir þú vilja skipuleggja verkferla í framleiðslufyrirtæki?
– Gætir þú hugsað þér að hanna fjarskiptakerfi?

Framsæknir tækniháskólar í samstarfi

Iðn- og tæknifræðideild HR er í samtökum sem heita CDIO. Markmið
þeirra er að þróa verkfræðinám sem veitir nemendum traustan og
fræðilegan grunn en þjálfar þá jafnframt í að beita þekkingunni til
að leysa raunhæf verkefni í hópavinnu. Framsæknir tækniháskólar í
CDIO eru m.a.: MIT, DTU, KTH, Stanford og University of Sydney.

Tæknifræðingar í atvinnulífinu

Meistaranám
Tæknifræðingum bjóðast ótal möguleikar á framhaldsnámi. Byggja má meistaranám í verkfræði
ofan á BSc-gráðu í tæknifræði, bæði hér heima
og erlendis. Vinsælar brautir í meistaranámi meðal
tæknifræðinga í HR eru byggingarverkfræði, vélaverkfræði, orkuverkfræði og rafmagnsverkfræði.

Tæknifræðingar eru eftirsóttir starfskraftar í iðnfyrirtækjum, á verkfræðistofum, hjá verktökum og opinberum aðilum. Tæknifræðingar
starfa við stjórnun, eftirlit, ráðgjöf, framkvæmdir, verkefnastjórnun
og hönnun.

// hr.is/grunnnam/taeknifraedi
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Iðnfræði
Gráða:

Diplóma

//

Lengd náms:

3 ár

eða styttra

//

Fjöldi eininga:

90

– Lögverndað starfsheiti sem iðnfræðingur
– Veitir rétt til meistarabréfs ef nemandi hefur lokið sveinsprófi
– Kennt í fjarnámi og hægt að stunda samhliða vinnu
– Útskrifaðir iðnfræðingar geta bætt við sig einni önn í
Háskólagrunni HR og eru þá komnir með stúdentspróf
Nám í iðnfræði veitir nemendum sterka fræðilega undirstöðu og sérhæfða fagþekkingu. Nemendur öðlast fjölbreytta og hagnýta þekkingu á sínu sviði, styrkja
þannig stöðu sína á vinnumarkaði og verða hæfari til að takast á við fleiri og
fjölbreyttari störf.
Námsleiðir eru byggingariðnfræði, rafiðnfræði og véliðnfræði.

Hentar iðnfræði þér?
– Hefur þú iðnmenntun á bygginga-, véla- eða rafmagnssviði?
– Vilt þú auka starfsmöguleika þína?
– Hefur þú áhuga á að stýra framkvæmdum?
– Hefur þú áhuga á að vinna með verk- og tæknifræðingum á verkfræðistofum?
– Hentar þér að stunda fjarnám samhliða vinnu?
– Vilt þú öðlast lögverndað starfsheiti innan tæknigeirans?

Iðnfræðingar í atvinnulífinu

Iðnfræðingar starfa meðal annars við eftirlit og stjórnun á byggingarstað, hönnun
á verkfræði- eða arkitektastofum, verkstjórnun, framleiðslustjórnun, rekstur og
stjórnun fyrirtækja og fleira.

„Ég er með með mjög sterkan bakgrunn í
verklegum framkvæmdum og þegar iðnfræðináminu er bætt ofan á þessa reynslu finn ég
hversu eftirsótt sú blanda er í atvinnulífinu.“

Ívar Helgason

// hr.is/idnfraedi

Diplóma í rekstrarfræði 2019
Diplóma í véliðnfræði 2018
Sveinspróf í stálsmíði

Byggingafræði
Gráða:

BSc

//

Lengd náms:

5 ár

eða styttra

//

Fjöldi eininga:

210

– Löggilt starfsheiti sem byggingafræðingur
– Nemendur sem hafa sveinspróf hljóta meistarabréf
– Kennt með raunhæfum verkefnum
– Framsæknar og tölvustuddar aðferðir við hönnun

Lengd náms

Námið skiptist í tvo hluta. Fyrri hluti námsins er 90 eininga nám sem kennt
er í fjarnámi með byggingariðnfræði og hægt að stunda með vinnu. Síðari
hluti námsins er 120 eininga verkefnamiðað nám, kennt í staðarnámi.

Er byggingafræði fyrir þig?
– Hefur þú áhuga á hönnun bygginga?
– Hefur þú lokið iðnmenntun á byggingarsviði?
– Langar þig að vinna með verktökum og arkitektum?
– Vilt þú sérhæfa þig í umhverfisvænum lausnum í byggingariðnaði?
– Finnst þér endurgerð gamalla húsa spennandi?

Byggingafræðingar í atvinnulífinu

„Námið er gríðarlega praktískt og hrikalega
skemmtilegt. Námið er þannig uppbyggt að

Nemendur eiga að námi loknu að vera færir um að sinna fjölbreyttum

það er eitt stórt verkefni sem nær yfir alla önn-

störfum og þá sérstaklega sem fagaðilar milli hönnuða, byggingayfirvalda

ina og verkefnin eru raunveruleg; ég hef verið

og framkvæmdaraðila.

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

// hr.is/grunnnam/byggingafraedi

BSc í byggingafræði 2019

SAMKVÆMT LISTUM

Að hefja nám við HR
Sótt er um skólavist á hr.is/umsoknir.

ER HR

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

HVERNIG SÆKI ÉG UM?

í 1. sæti

Sótt er um námið á vefnum hr.is/umsoknir. Viðkomandi þarf að nýskrá sig með
því að velja notendanafn og lykilorð og þá er hægt að skrá sig út af vefnum
og inn aftur eftir því sem hentar. Auk umsóknar þarf að skila nauðsynlegum

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

fylgigögnum til að hún sé tekin gild. Upplýsingar um inntökuskilyrði eru á síðu
hverrar námsbrautar fyrir sig á vefnum hr.is.
Opið er fyrir umsóknir í grunnnám (BSc- og BA-nám) á haustönn frá 5. febrúar til
5. júní ár hvert. Hægt er að sækja um í Háskólagrunn HR til 15. júní. Umsóknarfrestur í meistaranám er til 30. apríl.

í 300. – 350. sæti

SKÓLAGJÖLD OG NÁMSLÁN

Upplýsingar um skólagjöld má nálgast á vef skólans, hr.is/skolagjold.

yfir bestu háskóla
í heiminum

Upplýsingar um námslán fyrir skólagjöldum og/eða framfærslu má finna á
vef Lánasjóðs íslenskra námsmanna, lin.is.

STYRKIR TIL NÁMS VIÐ HR

52.

Háskólinn í Reykjavík veitir styrk þeim nýnemum sem sýnt hafa framúrskarandi
árangur í námi í framhaldsskóla. Styrkurinn nemur skólagjöldum á fyrstu önn
námsins og er veittur nemendum sem hefja grunnnám á haustönn.
Þeir nemendur sem bestum árangri ná á hverju próftímabili eiga kost á að kom-

besti ungi háskóli í heimi

ast á forsetalista og fá skólagjöld næstu annar niðurfelld.
Fleiri styrkir standa nemendum til boða, sjá hr.is/styrkir.

14.

@haskolinnireykjavik
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