HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK

TÆKNIFRÆÐI

Tæknifræði í HR
– 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

Kennarar

Kennarar eru með mikla starfsreynslu við hönnun, framleiðslu og framkvæmdir og
eru að jafnaði í miklum samskiptum við nemendur.

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.

Tæknifræðingar í atvinnulífinu

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

Í desember 2018
þurftu nemendur
að útfæra
aðgerðaáætlun
ríkisstjórnarinnar í
loftslagsmálum. Þeir
þróuðu útfærslurnar
í hópum á þremur
vikum og sýndu
svo vinnu sína á
veggspjöldum fyrir
dómnefnd.

Annirnar í HR

12+3

Annir í HR eru brotnar upp í tvo hluta. Fjögur námskeið
eru kennd í 12 vikur og síðan er prófað úr þeim. Að
prófum loknum tekur við þriggja vikna námskeið þar sem
námsefnið er sett í hagnýtt samhengi með verkefnavinnu,
hópavinnu, gestafyrirlesurum eða samstarfi við fyrirtæki.
Nemendurnir fá þjálfun í aðferðum við hugmyndavinnu og verkefna
stjórnun, samskiptum og kynningum. Þessi færni er svo þjálfuð betur
með ýmsum námskeiðum í gegnum allt námið.

Framsæknir tækniháskólar í samstarfi

Iðn- og tæknifræðideild HR er í samtökum sem heita CDIO.
Markmið þeirra er að mennta tæknifræðinga, veita þeim traustan
og fræðilegan grunn en þjálfa þá jafnframt í að beita þekkingunni
til að leysa raunhæf verkefni í hópavinnu.
Aðrir skólar í CDIO eru meðal annars:
– DTU, Danmarks Techniske Universitet
– Chalmers University of Technology
– Delft University of Technology

Er tæknifræði fyrir þig?
– Hefur þú gaman af að glíma við flókin vandamál?
– Myndir þú vilja stýra stórum framkvæmdum?
– Hefur þú hug á að hanna jarðhitavirkjun?
– Myndir þú vilja skipuleggja verkferla í framleiðslufyrirtæki?
– Gætir þú hugsað þér að hanna fjarskiptakerfi?

Tæknifræði
Gráða:

BSc
//

Lengd náms:

3 1/2 ár

//

Fjöldi eininga:

210

Starfsréttindi að
loknu námi:
Lögverndað
starfsheiti sem
tæknifræðingur

Námsbrautir:
Byggingartæknifræði

Námið undirbýr nemendur fyrir störf tengd hönnun og rekstri mannvirkja svo
sem gatna, bygginga, flugvalla, virkjana og hafna. Einnig umsýslu fasteigna,
störf í fagtengdri stjórnsýslu á vegum ríkis og sveitarfélaga, stjórnun og eftirlit
í verktaka- og framleiðslufyrirtækjum og þróun á umhverfisvænum framtíðarlausnum fyrir byggingariðnaðinn.

Rafmagnstæknifræði

Spennandi og víðfeðmt hátæknisvið sem spannar allt frá rafeindabúnaði
til raforkukerfa. Innan rafmagnstæknifræði eru tvö áherslusvið: raforka og
rafeindatækni. Áhersla á raforku veitir nemendum menntun tengda rafmagnsvélum, raforkukerfum og stóriðju og orkutækni á breiðum grundvelli.
Í rafeindatækni er lögð áhersla á t.d. stýritækni, tölvutækni, heilbrigðistækni,
mekatróník og fjarskiptatækni.

Vél- og orkutæknifræði

Þessi grein tæknifræðinnar snýr að hönnun, greiningu og rekstri orkukerfa og
vélrænna kerfa. Hún byggir meðal annars á tölvustuddri hönnun, varma- og
straumfræði, efnisfræði og vélahönnun ásamt reglun og stýringum. Lögð er
áhersla á öll svið framleiðsluferils, frá hönnun og greiningu að hermun og
smíði ásamt prófunum og rekstri. Nemendur sem velja orkutækni fá sterkan
grunn fyrir störf í ört vaxandi orkugeira.

Frá skyldunámskeiðum
til sérhæfingar
1. önn
2. önn
3. önn

Nemendur ljúka skyldunámskeiðum.

4. önn
5. önn
6. önn
7. önn

Nemendur sérhæfa sig með því að stunda starfsnám,
taka valnámskeið eða fara í skiptinám.
Nemendur ljúka viðamiklu lokaverkefni, sem byggist á
sérhæfingu hvers og eins, oft í samvinnu við fyrirtæki.

Nemendur sem hafa lokið 4. stigs vélstjórn eða stúdentsprófi af
náttúrufræðibraut hefja nám samkvæmt hefðbundnu námsskipulagi.
Nemendur sem hafa lokið iðnnámi (sveinsprófi eða burtfararprófi),
iðnnámi með viðbótarnámi til stúdentsprófs eða stúdentsprófi af
félagsfræði- eða viðskiptafræðibraut hefja nám sitt í Háskólagrunni HR.
Áhugasamir eru hvattir til að hafa samband og fá einstaklingsráðgjöf.

„Þetta er ekki einungis bóklegt nám, heldur verklegt líka.
Mér finnst gaman að geta til dæmis teiknað upp hluti og
reiknað, og fá svo að smíða þá og prófa. Áður en ég sótti
um í tæknifræði þá ímyndaði ég mér að næstu þrjú og
hálft ár myndu bara fara í það að lesa og reikna út í eitt,
en svo varð nú ekki.“

Aðalheiður B. J. Guðmundsdóttir

Nemi í vél- og orkutæknifræði
Viðbótarnám í Háskólagrunni HR
Vélvirki frá Verkmenntaskóla Austurlands 2012
Sveinspróf 2013

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.

Forskot með öflugu starfsnámi
Markmið með starfsnámi er að auka þekkingu nemenda á því sviði
sem þeir stunda nám á, með vinnu við úrlausn raunhæfra viðfangsefna
undir leiðsögn leiðbeinenda úr atvinnulífinu, búa þá undir störf að námi
loknu, efla tengsl þeirra við atvinnulífið og að þeir tileinki sér sjálfstæð
og markviss vinnubrögð. Iðn- og tæknifræðideild er með samninga
við um 40 fyrirtæki og stofnanir og nemendum býðst að taka allt að 12
einingar í starfsnámi. Starfsnám er skylda í byggingartæknifræði en val í
öðrum námsbrautum. Stærri verkefni, s.s. lokaverkefni, eru oftast unnin í
samvinnu við fyrirtæki og stofnanir.

Dæmi um fyrirtæki þar sem tæknifræðingar starfa
og hafa boðið upp á starfsnám:

Orka
náttúrunnar

Mannvit

Valka

Trefjar

Formula Student
RU Racing, lið skipað nemendum úr iðn- og
HS
Orka

Jáverk

Orkuveita
Reykjavíkur

VHE
vélaverkstæði

tæknifræðideild og verkfræðideild, tók þátt í
Formula Student kappaksturskeppninni í fjórða
sinn í sumar. Formula Student var haldin á TT
Circuit brautinni í Assen í Hollandi. Liðið hefur
tvisvar sinnum verið á meðal 20 efstu liðanna

Ístak

VSÓ Ráðgjöf

Landsvirkjun

Verkís

Össur

Marel

Samey

Efla

Icelandair

Alcoa

sem verður að teljast frábær árangur.

Skipulag námsins
1. ár

HAUST

VOR

2. ár
HAUST

VOR

3. ár
HAUST

VOR

4. ár
HAUST

*3ja vikna námskeið kennt í lok annar.
**Leiðbeint val, önnur valnámskeið eru einnig í boði.
Á 5. - 6. önn býðst nemendum að taka sérhæft starfsnám í stað sérhæfðra námskeiða.
Námsskipulag er birt með fyrirvara um breytingar.

Byggingartæknifræði

Rafmagnstæknifræði

Vél- og orkutæknifræði

Stærðfræði og forritun
Eðlisfræði I
Burðarþolsfræði I
Hugmyndavinna
Inngangur að tæknifræði / Revit*
//
Stærðfræði II
Þolgreining burðarvirkja
Tölfræði og aðferðafræði
Efnisfræði byggingarefna
Hagnýtt verkefni - hönnunarferlið*

Stærðfræði og forritun
Eðlisfræði I
Stafræn tækni
Hugmyndavinna
Inngangur að tæknifræði / Revit*
//
Stærðfræði II
Eðlisfræði II
Greining rása
Tölfræði og aðferðafræði
Hagnýtt verkefni - róbótar*

Stærðfræði og forritun
Eðlisfræði I
Burðarþolsfræði I
Hugmyndavinna
Inngangur að tæknifræði / Inventor*
//
Stærðfræði II
Vélhlutafræði I
Tölfræði og aðferðafræði
Efnisfræði og vinnsla I
Hagnýtt verkefni - tölvustudd hönnun*

Stærðfræði III
Greining burðarvirkja FEM
Steinsteyputækni
Jarðtækni og hagnýt jarðfræði
Verkefnastjórnun*
//
Álag og öryggi burðarvirkja
Brunatæknileg hönnun
Tré- og stálvirki I
Rennslisfræði
Byggingareðlisfræði
Landmælingar og landupplýsingakerfi*

Stærðfræði III
Rafsegulfræði og hálfleiðarar
Hönnun rafrása
Forritun í C++
Verkefnastjórnun*
//
Rafeindatækni I
Raforkukerfi I
Merki og kerfi
Raflagnahönnun eða Gagnaskipan
Hagnýtt verkefni - mælitækni*

Stærðfræði III
Tölvustudd burðarþolshönnun
Varmafræði I
Hreyfiaflfræði
Vélhlutahönnun*
//
Varmafræði II
Sveiflufræði
Straum- og varmaflutningsfræði
Rafmagns- og raforkufræði
Hagnýtt verkefni í varma- og straumfræði*

Steinsteypuvirki I
Vega- og gatnagerð
Starfsnám
Umhverfi og vistvæn byggð*
//
Lagnahönnun
Framkvæmdastjórnun
Hagnýtt verkefni í BIM*
Sérhæfð valnámskeið á sviði burðarvirkja,
framkvæmda eða lagna

Kraftrafeindatækni
Reglunarfræði
Fjarskiptakerfi I
Rekstur, stjórnun og nýsköpun
Starfsnám **
Hagnýtt verkefni í raforku eða rafeindatækni*
//
Iðntölvur og vélmenni
Hagnýtt verkefni í raforku eða rafeindatækni*
Sérhæfð valnámskeið eða starfsnám á sviði
raforku eða rafeindatækni

Stýritækni
Reglunarfræði
Efnisfræði og vinnsla II
Straumvélar
Verkefnastjórnun*
//
Hönnun
Tölvustudd hönnun II eða Aðgerðagreining
Hagnýtt verkefni í vél- eða orkutækni*
Sérhæfð valnámskeið eða starfsnám á
sviði orkutækni eða vélhönnunar

Rekstur, stjórnun, nýsköpun
Lokaverkefni

Kraftrafeindatækni
Lokaverkefni

Rekstur, stjórnun, nýsköpun
Lokaverkefni

á sérhæfingarsviði í samstarfi við fyrirtæki/stofnun

á sérhæfingarsviði í samstarfi við fyrirtæki/stofnun

á sérhæfingarsviði í samstarfi við fyrirtæki/stofnun

SAMKVÆMT LISTUM

Að hefja nám í
tæknifræði

ER HR

í 1. sæti

Sótt er um skólavist á hr.is/umsoknir.

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

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

INNTÖKUSKILYRÐI

Til að hefja nám í tæknifræði þarf stúdentspróf, lokapróf úr Háskólagrunni HR,
4. stigs vélstjórnarpróf eða sambærilegt. Mikilvægt er að umsækjendur hafi
góðan undirbúning í stærðfræði og eðlisfræði, sjá nánar á hr.is/grunnnam/
taeknifraedi. Þeim, sem ekki hafa stúdentspróf eða tilskilinn raungreina-

í 300. – 350. sæti

undirbúning úr framhaldsskóla, er bent á nám í tækni- og verkfræðigrunni í
Háskólagrunni HR.

yfir bestu háskóla
í heiminum

Við mat á umsóknum er tekið tillit til einkunna, frekari menntunar, starfsreynslu
og þátttöku í félagsstörfum. Umsækjendur eru því hvattir til að gera grein fyrir
öllu því sem þeir telja geta orðið umsókn sinni til framdráttar.

52.

// hr.is/grunnnam/taeknifraedi
// itd@ru.is

besti ungi háskóli í heimi

14.

@haskolinnireykjavik
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@haskolinnireykjavik

besti háskóli í heimi með
færri en 5000 nemendur

