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– Hagnýt verkefni

– Sterk tengsl við atvinnulífið

– Mikið val í bæði grunnnámi og meistaranámi

– Lokaverkefni með fyrirtækjum

– Alþjóðlega vottað nám

Kennarar
Nemendur njóta leiðsagnar öflugra kennara, vísindamanna á fagsviðinu og íslenskra 
og erlendra gestafyrirlesara. Kennarar við deildina taka þátt í rannsókna- og nýsköp-
unarstarfi í samstarfi við innlendar og erlendar rannsóknastofnanir og fyrirtæki. Þeir 
eru að jafnaði í miklum samskiptum við nemendur. 

Tölvunarfræðingar í atvinnulífinu
Tölvunarfræði mun áfram verða ein helsta forsenda framfara á nær öllum sviðum 
samfélagsins. Greinin er nauðsynleg í öllum rekstri og stærstur hluti nýrra fyrirtækja 
byggir á tölvutækni, netkerfum og netþjónustu. Tölvunarfræðingar geta unnið sem 
forritarar en einnig sem hönnuðir, ráðgjafar og stjórnendur.

 Tölvunarfræði, diplóma, BSc og MSc
 Tölvunarfræði á Akureyri, diplóma og BSc
 Tölvunarstærðfræði, BSc
 Hugbúnaðarverkfræði, BSc og MSc
 Máltækni, MSc

Tölvunarfræði í HR



BSc-nám í tölvunarfræði og  
tölvunarstærðfræði og MSc-nám  

í tölvunarfræði hafa hlotið alþjóðlegu 
gæðavottunina EQANIE

Alþjóðleg vottun

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?

*

Grunnnám

Meistaranám

Doktorsnám

– rannsóknarmiðuð
– með viðskiptafræði   
 sem aukagrein

BSc-nám
(180 ECTS)

MSc-nám
(120 ECTS)

PhD
(180 ECTS)

BSc-nám
(180 ECTS)

BSc-nám
(180 ECTS)

BSc-nám
(180 ECTS)

MSc-nám
(120 ECTS)

Tölvunarfræði

Tölvunarfræði

Tölvunarfræði

Tölvunarfræði Tölvunar-  
stærðfræði

Hugbúnaðar-
verkfræði

Hugbúnaðar- 
verkfræði

*Ljúka þarf tilskildum námskeiðum (undanförum)



Val
Nemendur geta lokið almennri tölvunarfræðibraut eða  
valið á milli eftirtalinna brauta:  

– Rannsóknamiðuð tölvunarfræði

– Tölvunarfræði með viðskiptafræði sem aukagrein

Allar þrjár brautirnar veita aðgang að meistaranámi í tölvunarfræði en 
í rannsóknamiðaðri tölvunarfræði auka nemendur möguleika sína á 
að komast í framhaldsnám við erlenda háskóla. 

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

BSc
Gráða: 

3 ár
Lengd náms:

180
Fjöldi eininga: 

//

//

Tölvunarfræði
Grunnnám

Starfsréttindi að 
loknu námi: 
Lögverndað  

starfsheiti sem  
tölvunarfræðingur



„Þetta er svo verkefnamiðað nám, mér finnst eins og ég 

sé að búa til lausnir fyrir alvöru vandamál og að ég sé 

kominn með reynsluna til að geta forritað allt sem mér 

dettur í hug. Svo gera kennararnir þetta líka skemmti-

legt með því að gefa manni svona „real-life“ verkefni 

þannig þetta sé eins og að 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

Áherslulínur
Í lok fyrsta árs geta nemendur  

valið sér áherslulínu, til dæmis:

Gervigreind

Fjártækni

Leikjaþróun

Vef- og viðmótsþróun

Sálfræði

Lögfræði

Íþróttafræði

Starfsnám
Nemendur geta sótt um að fara í starfsnám til hinnar virtu Fraunhofer 
rannsóknarstofnunar í Maryland í Bandaríkjunum. Einnig geta þeir sótt 
um starfsnám hjá Härte- und Oberflächtechnik GmbH & Co í Þýskalandi 
eða CCP á Íslandi. 

Skiptinám
Nemendur geta sótt um að fara í skiptinám en tölvunarfræðideild er 
með samstarfssamninga við háskóla út um allan heim. 

Rannsóknir í grunnnámi
Grunnnemar geta unnið að rannsóknarverkefnum í samvinnu við 
kennara eða rannsóknarsetur innan deildarinnar. Kynningar eru haldnar 
reglulega þar sem rannsóknarverkefni eru kynnt og þá geta nemendur 
sótt um að taka þátt.



Nemendurnir fá þjálfun í aðferðum við hugmyndavinnu og verkefnastjórnun, 
samskiptum og kynningum. Þessi færni er svo þjálfuð betur með ýmsum 
námskeiðum í gegnum allt námið.

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 taka við þriggja vikna námskeið þar sem námsefnið 
er sett í hagnýtt samhengi með gestafyrirlesurum, verkefna-
vinnu, hópavinnu og/eða samstarfi við fyrirtæki.

Hefðbundin lokaverkefni
Hefðbundin lokaverkefni eru hópaverkefni sem unn-
in eru í samstarfi við íslensk fyrir tæki. Nemendur fá 
aðstöðu í fyrirtækjunum og eru með tengilið innan 
fyrirtækisins ásamt leiðbeinanda og prófdómara 
sem er innan HR. Nemendur eiga einnig kost á að 
vinna við eigin nýsköpunarverkefni í samstarfi við 
leiðbeinanda í HR.

Rannsóknamiðuð lokaverkefni
Rannsóknamiðuð lokaverkefni eru hópverkefni sem 
eru unnin í samstarfi við kennara deildarinnar. Nem-
endur vinna þá að rannsóknaverkefni sem er í gangi 
innan deildarinnar. Leiðbeinandi og prófdómari eru 
líka innan HR.

Dæmi um lokaverkefni nemenda:
– Myndgreiningakerfi í samstarfi við Marel

– Seat Map: smáforrit fyrir Icelandair

– Mæling á fyrstu upplifun nýrra notenda  
í Eve Online í samstarfi við CCP

– Lífeyrisgátt í samstarfi við Íslandsbanka

– Data Visualization for Bionic Devices,  
í samstarfi við Össur

– InstaPOS: NFC App posi, í samstarfi við Valitor

12+3
Annir í HR Lokaverkefni 

með fyrirtækjum



Forritun
Greining og hönnun hugbúnaðar
Tölvuhögun
Strjál stærðfræði I
Verklegt námskeið 1*
//
Gagnaskipan
Strjál stærðfræði II
Vefforritun
Gagnasafnsfræði
Verklegt námskeið 2*

Tölvusamskipti
Valnámskeið
Valnámskeið
Valnámskeið
Valnámskeið*
//
Valnámskeið
Valnámskeið
Valnámskeið
Lokaverkefni (15. vikur)

Stærðfræðigreining og tölfræði
Reiknirit
Hugbúnaðarfræði
Valnámskeið
Valnámskeið*
//
Forritunarmál
Stýrikerfi
Valnámskeið
Valnámskeið
Nýsköpun og stofnun fyrirtækja*

Forritun
Strjál stærðfræði f. verkfræðinema
Stærðfræði I
Greining og hönnun hugbúnaðar
Verklegt námskeið 1*
//
Gagnaskipan
Línuleg algebra
Gagnasafnsfræði 
Vefforritun 
Verklegt námskeið 2*

Tölvusamskipti 
Stöðuvélar og reiknanleiki                  
Bundið val 
Valnámskeið
Valnámskeið*
//
Bundið val
Valnámskeið
Valnámskeið
Lokaverkefni (15 vikur)

Reiknirit
Valnámskeið
Hugbúnaðarfræði
Tölvuhögun
Valnámskeið*
//
Forritunarmál 
Stýrikerfi 
Gagnagreining
Valnámskeið 
Nýsköpun og stofnun fyrirtækja*

Forritun
Greining og hönnun hugbúnaðar
Tölvuhögun
Strjál stærðfræði I
Verklegt námskeið 1*
//
Gagnaskipan
Strjál stærðfræði II
Vefforritun
Gagnasafnsfræði
Verklegt námskeið 2*

Gerð og greining ársreikninga
Hagnýt viðskiptakerfi
Fjármál fyrirtækja
Tölvusamskipti
Stefnumótun í upplýsingatækni*
//
Rekstrarstjórnun
Viðskiptagreind
Valnámskeið
Lokaverkefni (15. vikur)

Stærðfræðigreining og tölfræði
Reiknirit
Hugbúnaðarfræði
Reikningshald
Gagnavinnsla*
//
Rekstrargreining
Forritunarmál
Rekstrarhagfræði
Stýrikerfi
Nýsköpun og stofnun fyrirtækja*

Tölvunarfræði
rannsóknamiðuð

Tölvunarfræði
með viðskiptafræði sem aukagrein

Tölvunarfræði

VOR

VOR

VOR

HAUST

HAUST

HAUST

1. ár

2. ár

3. ár

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

Skipulag námsins



Forritun
Strjál stærðfræði fyrir 
verkfræðinema
Stærðfræði I
Tölvuhögun
Verklegt námskeið 1*
//
Gagnaskipan
Línuleg algebra
Stærðfræði II 
Gagnasafnsfræði
Rauntímalíkön*

Stöðuvélar og reiknanleiki 
Tölvusamskipti eða 
valnámskeið 
Dulritun og talnafræði
Bundið val
Valnámskeið*
//
Rökfræði í tölvunarfræði
Valnámskeið
Bundið val
Lokaverkefni (15 vikur)

Reiknirit
Valnámskeið
Valnámskeið
Tölfræði 1
Stærðfræðileg forritun*
//
Forritunarmál
Hönnun og greining reiknirita
Stýrikerfi eða valnámskeið 
Algebra og fléttufræði
Nýsköpun og stofnun 
fyrirtækja*

Tölvunarstærðfræði

VOR

VOR

HAUST

HAUST

1. ár

3. ár

VOR

HAUST
2. ár

Forritun
Strjál stærðfræði fyrir 
verkfræðinema
Stærðfræði I
Greining og hönnun 
notendaviðmóta
Verklegt námskeið 1*
//
Gagnaskipan
Línuleg algebra
Stærðfræði II 
Kerfisgreining og kerfishönnun
Nýsköpun og stofnun fyrirtækja*

Tölvusamskipti
Embedded Systems /  
Cyber-Physical Systems
Hugbúnaðarfræði II prófanir
Valnámskeið
Valnámskeið*
//
Samhliða og dreifð forritun
Viðhald hugbúnaðar
Valnámskeið
Lokaverkefni (15 vikur)

Tölfræði I
Reiknirit
Tölvuhögun
Hönnun og smíði hugbúnaðar
Hugbúnaðarferla og 
verkefnastjórnun*
//
Vefforritun
Forritunarmál
Stýrikerfi
Gagnasafnsfræði
Valnámskeið*

Hugbúnaðarverkfræði

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

Skoðaðu líka þessa 

möguleika...

Tölvunarstærðfræði

Nám sem tengir saman stærðfræði og tölvunarfræði. 
Nemendur læra að beita stærðfræðilegum aðferð-
um við lausn flókinna viðfangsefna í tölvunarfræði, 
sem og að nýta tölvunarfræði við lausn vandamála 
í stærðfræði. Að grunnnámi loknu geta nemendur 
stundað meistaranám í tölvunarfræði.

BSc
Gráða: 

3 ár
Lengd náms:

180
Fjöldi eininga: 

// //

Hugbúnaðarverkfræði

Hugbúnaðarverkfræði sameinar þekkingu á tölvutækni 
og undirstöðugreinum verkfræði. Nemendur læra 
verkfræðilegar aðferðir og beitingu þeirra við hönnun 
og smíði kerfa. Að grunnnámi loknu geta nemendur 
stundað MSc-nám í tölvunarfræði eða hugbúnaðar-
verkfræði. Með MSc-gráðu í hugbúnaðarverkfræði 
öðlast nemendur réttindi sem verkfræðingar.

BSc
Gráða: 

3 ár
Lengd náms:

180
Fjöldi eininga: 

// //

Skipulag námsins

//



Meðal kennara í 
grunnnámi eru:
Anna Ingólfsdóttir
Sérsvið Önnu er fræðileg tölvunarfræði með sérstaka 
áherslu á formleg líkön fyrir samtíma kerfi og staðfestingu á 
réttri hegðun þeirra.

Anna Sigríður Islind
Anna vinnur að rannsóknum sem snúa að hönnun, þróun 
og notkun hugbúnaðar og hefur einnig unnið að rannsókn-
um sem snúa að áhrifum aukins flæði gagna á samfélagið.

Grischa Liebel 
Sérfræðiþekking hans er á verkfræðilegri kröfugerð, verk-
fræðilegri líkanagerð og Agile-aðferðum.

Gylfi Þór Guðmundsson
Gylfi sérhæfir sig í óhefðbundum gagnagrunnum, dreifðum 
kerfum og myndaleit. Hann kennir námskeið þar sem 
meginmarkmiðið er að skýra hvernig tölvur virka í raun.

Hallgrímur Arnalds
Forstöðumaður grunnnáms í tölvunarfræði og hefur séð um 
samstarf deildarinnar við fyrirtæki og lokaverkefni.

Jacqueline Clare Mallett
Stundar þverfaglegar rannsóknir, notar djúpnám (e. deep 
learning) fyrir tímaraðagreiningu í læknisfræði og öðrum 
greinum. 

Kári Halldórsson
Kári kennir tölvugrafík, fæst við tölvuleikjagerð og stundar 
rannsóknir í gervigreind. Hann hefur leiðbeint hópum í 
verklegum námskeiðum og lokaverkefnum.

Marta Kristín Lárusdóttir
Sérfræðingur á sviði notendamiðaðrar hugbúnaðargerðar 
og kennir meðal annars námskeið um samskipti manns og 
tölvu.

Ólafur Andri Ragnarsson
Er í stjórn samtaka leikjaframleiðenda, IGI (Icelandic Gam-
ing Industry) og fulltrúi Íslands í Nordic Game samstarfinu.

Tarmo Uustalu
Rannsóknaráhersla hans er á á sviði stærðfræðilegrar 
sönnunarfræði og gerðarfræði, algebru og rökfræði, merk-
ingarfræði forritunarmála og rökfræði forrita, hlutbundinnar 
forritunar og uppbyggjandi stærðfræði.

Nemendur geta skráð sig í diplóma- og BSc-nám í tölvunarfræði við 
HR en stundað námið í Háskólanum á Akureyri. Námið er efnislega 
það sama og diplómanámið í tölvunarfræði sem er í boði við HR og 
nemendur ljúka sömu námsgráðu, en fyrirkomulag kennslunnar er 
frábrugðið. Nemendur hlusta á fyrirlestra sem fluttir eru í Reykjavík 
en sækja dæmatíma við HA. 
Gert er ráð fyrir að nemendur 
séu í fullu námi.

Tölvunarfræði
Námið samsvarar að mestu leyti fyrstu tveimur árunum í BSc námi í 
tölvunarfræði. Því má ljúka í staðarnámi eða háskólanámi með vinnu 
(HMV). Nemendur geta ákveðið að bæta við sig einu námsári til að ljúka 
BSc-prófi og öðlast þá starfsheitið tölvunarfræðingar. HMV nemendur 
sækja fyrirlestra á netinu (fyrir utan tvö skyldunámskeið) og dæmatíma 
utan hefðbundins vinnutíma.

Diplóma
Gráða: 

2 ár
Lengd náms:

120
Fjöldi eininga: 

// //

Tölvunarfræði í samstarfi við 
Háskólann á Akureyri



MSc
Gráða: 

2 ár
Lengd náms:

120
Fjöldi eininga: 

Kennt á ensku

//

//

//

Tölvunarfræði
Meistaranám

– Sérhæfing sem veitir meiri hreyfanleika innan fyrirtækja,  
sérstaklega í stjórnunarstörfum

– Með meistaragráðu auka nemendur atvinnumöguleika sína erlendis

– Tækifæri til sjálfstæðra rannsókna og þverfaglegs náms

Námsbrautir:
Tölvunarfræði
Sveigjanlegt nám sem gefur nemendum færi á að laga það að eigin áherslum 
og metnaði. Hægt er að velja rannsóknamiðað eða námskeiðsmiðað nám. 

Máltækni
Spennandi svið sem spannar tölvunarfræði, málvísindi, gervigreind, tölfræði 
og sálfræði. Innan máltækni eru smíðuð kerfi sem geta unnið með og skilið 
tungumál.

Hugbúnaðarverkfræði
Nám í samstarfi tölvunarfræðideildar og verkfræðideildar. Markmið námsins 
er að kenna verkfræðilegar aðferðir og beitingu þeirra við hönnun og smíði 
hugbúnaðarkerfa.



„Mér finnst námið alveg frábært, ég hef mikið frelsi 

til að velja námsleið og fáir skylduáfangar þýðir að 

ég get einbeitt mér að áföngum sem ég hef áhuga á. 

Það er líka í boði að taka áfanga sem eru á allt öðru 

sviði en áherslulínunni ef manni hugnast svo, þó ég 

vilji  halda mér innan þess ramma.“

Edda Pétursdóttir
Meistaranemi í tölvunarfræði

Rannsóknir
Við tölvunarfræðideild eru stundaðar fjölbreyttar rannsóknir. Nemendur 
taka þátt í rannsóknarverkefnum í samstarfi við innlendar og erlendar 
rannsóknarstofnanir og fyrirtæki.

Aðstoðarkennsla
Hefð er fyrir því að meistaranemum standi til boða að sinna kennslu sem 
launaðir aðstoðarmenn. Þeir sem hljóta forsetastyrk ganga fyrir um störfin.

Fjarnám við MITx
Meistaranemar geta stundað nám á sviði gagnagreiningar (e. Statistics 
and Data Science) og stjórnun aðfangakeðju (e. Supply Chain 
Management) frá MIT á netinu og fengið þau metin til eininga. 

Tvíþætt meistaragráða
Tölvunarfræðideild og tækni- og vísindadeild Háskólans í Camerino á 
Ítalíu (UNICAM) bjóða upp á meistaragráðu í tölvunarfræði með útskrift úr 
báðum skólum. 

Nordic master
Nemendur geta lokið meistaragráðu í Intelligent Software Systems – 
tvöfaldri gráðu með Mälardalen University og Åbo Akademi University. 
Námið felur í sér að vera eina önn eða ár við gestaháskóla og innifalinn er 
fjárhagslegur styrkur til að búa erlendis. 

Nýsköpunaráhersla í meistaranámi 
Meistaranemar geta valið námskeið í nýsköpunar- og frumkvöðlafræðum. 
Ljúki nemendur 30 einingum á þessi sviði geta þeir útskrifast með sérsvið 
í nýsköpunar- og frumkvöðlafræðum. 

Starfsnám
Meistaranemar geta sótt um að fara í starfsnám 

til rannsóknarstofnunarinnar Fraunhofer. 

Skiptinám 
Meistaranemar geta sótt um að ljúka hluta náms 

við háskóla erlendis.



/sys/tur er félag nemenda í tölvunarfræðideild 
HR sem hefur það að markmiði að auka hlut 
kvenna í upplýsingatækni. 

Nemendafélög
Markmið félaganna er að standa vörð um hagsmuni og velferð nemenda 
í tölvunarfræðideild, ásamt því að halda úti félagsstarfi.

– Tvíund er hagsmunafélag nemenda

– RUMPS er félag meistara- og doktorsnema

Rannsóknir fara að verulegu leyti 
fram innan sérstakra rannsóknasetra 
og þar gefst nemendum kostur á 
að vinna að spennandi verkefnum 
undir handleiðslu vísindamanna. 
Rannsóknasetrin vinna jafnframt að 
rannsóknum í samvinnu við innlenda 
og erlenda háskóla, fyrirtæki og 
stofnanir og aðra samstarfsaðila.

Helstu rannsóknasvið deildarinnar 
eru gervigreind, fjártækni, fræðileg 
tölvunarfræði og hugbúnaðar- og 
tölvukerfi.

Rannsóknir  
í tölvunar-
fræðideild



– Tölvunarfræðideild HR var tilgreind sem fyrirmynd 
fyrir norska háskóla í alþjóðlegum upplýsinga-
tæknirannsóknum ásamt tölvunarfræðideildum 
MIT, Georgia Tech, University of Southampton, 
Technion og ETH tækniháskólans í Zurich.

– Deildin hefur á að skipa mörgum af afkasta-
mestu fræðimönnunum í tölvunarfræði á Íslandi 
samkvæmt DBLP-gagnagrunninum (The DBLP 
Computer Science Bibliography).

– Vísindamenn tölvunarfræðideildar HR hafa hlotið 
hin virtu Kurtzweil-verðlaun tvisvar sinnum.

– CADIAplayer, sigursælasta leikjavélin með gervi-
greind í almennri leikjaspilun, var þróuð innan 
tölvunarfræðideildar HR.

„Rannsóknir mínar í náminu snúast fyrst og 

fremst um fléttufræði. Efnið heillaði mig strax og 

rannsóknirnar eru mjög framsæknar og hafa það 

meðal annars að markmiði að gera starf stærð-

fræðingsins sjálfvirkt. Í doktorsnáminu hef ég 

fengið tækifæri til að vinna með sérfræðingum sem 

eru fremstir í flokki á heimsvísu, bæði með leiðbein-

andanum mínum hér, Henning Úlfarssyni, prófessorum 

við Háskóla Íslands og rannsóknarfólki frá Bandaríkjunum 

og Nýja Sjálandi. Það er þessi áhersla á samvinnu í rannsóknum sem hefur 

verið hápunktur doktorsnámsins míns við tölvunarfræðideild HR. Þó að 

deildin sé ekki stór í alþjóðlegum samanburði hefur það komið skemmtilega á 

óvart hversu mikið af alþjóðlegum ráðstefnum hafa verið haldnar hér, og jafn-

framt hef ég getað sótt ráðstefnur á Íslandi og í Bretlandi og Bandaríkjunum.“

Christian Bean
Post-doc við tölvunarfræðideild
PhD frá tölvunarfræðideild HR 2018

Námið er ætlað þeim sem vilja sinna rannsóknum  
og leiða framþróun á fræðasviðinu.
Nemendur ljúka náminu yfirleitt á þremur til fjórum árum. Inntökuskilyrði 
í námið er MSc-gráða í tölvunarfræði eða skyldum greinum.

PhD
Gráða:

2 ár
Lengd náms:

90
Fjöldi eininga: 

// //

Doktorsnám
Tölvunarfræði



 
Fjártæknisetur
Fjártækni er fræðasvið sem hefur vaxið 
mjög hratt á aðeins örfáum árum. Við-
fangsefni fjártækni er að þróa tækni og 
þekkingu sem veitir notendum fjármála-
fyrirtækja og stofnana betri þjónustu, 
einfaldar greiðslukerfi og eykur gagnsæi.
Dr. Mohammad Hamdaqa er hugbúnaðarverkfræðingur, 
fyrirtækjaráðgjafi og framtíðarfræðingur. Hann er handhafi 
bandarísku Golden Key-viður kenningarinnar og félagi í 
IEEE og ACM.

Dr. Jacqueline Clare Mallett stundar þverfaglegar rann-
sóknir, meðal annars á djúpnámi (e. deep learning) fyrir 
tímaraðagreiningu í læknisfræði og öðrum greinum. Hún 
vinnur einnig við hermun og líkanagerð í dreifðum kerfum. 
Hún hannaði og bjó til fyrsta hermilíkanið af nútíma banka-
kerfi sem byggt er á tveggja færslu bókhaldi. 

Gervigreindarsetur 
// cadia.ru.is
Í Gervigreindarsetri Háskólans í Reykjavík eru stundaðar rann-
sóknir á ýmsum sviðum gervigreindar, með fjögur kjarnasvið: 
Gervigreind í sýndarheimum og tölvuleikjum, leit og áætlanagerð, 
víxlverkun og samskipti í rauntíma og náttúruleg samskipti manns 
og vélar (tal, sjón, heyrn, skilningur). 
Dr. Hannes Högni Vilhjálmsson vinnur meðal annars að þróun vitvéla með félagslega 
færni innan Gervigreindarseturs HR.

Dr. Hrafn Loftsson stundar rannsóknir á sviði máltækni. Hann er í stjórn Máltækniseturs 
og meðlimur í mál- og raddtæknistofu þar sem stundaðar eru rannsóknir á sviði máltækni.

Dr. Jón Guðnason er forstöðumaður Gervigreindarseturs. Hann er í forsvari fyrir mál- og 
raddtæknistofu innan setursins þar sem stundaðar eru rannsóknir á sviði máltækni.

Dr. Kristinn Þórisson er handhafi hinna virtu Kurzweil-verðlauna fyrir rannsóknir á sviði 
almennrar gervigreindar. Kristinn hefur, ásamt öðrum vísindamönnum innan deildarinnar, 
þróað nýja tegund athyglisstýringar fyrir gervigreindarkerfi.

Dr. Stephan Schiffel rannsakar leikjareiknirit, framsetningu þekkingar og beitingu leikja-
spilunaraðferða. Í augnablikinu fæst hann við alhliða leikjaspilunaraðferðir sem byggja á 
stöðumati og Monte-Carlo hermunarleit. 

Dr. Yngvi Björnsson rannsakar upplýstar leitaraðferðir og vélrænt gagnanám og hag-
nýtingu slíkra aðferða t.d. í tölvuleikjum. Yngvi hefur haft umsjón með þróun leikjavélar 
sem hefur þrisvar sinnum unnið heimsmeistarakeppni í almennri leikjaspilun á heims-
ráðstefnu AAAI.

Rannsóknarsetur við 
tölvunarfræðideild



Þekkingarsetur í fræði-
legri tölvunarfræði  
// icetcs.ru.is
Markmið setursins er að byggja upp grunn-
rannsóknir hér á landi á stærðfræðilegum 
kjarnasviðum tölvunarfræði. Þar má telja 
hönnun og greiningu reiknirita, lífupplýs-
ingafræði, strjála stærðfræði og reiknifræði.
Dr. Luca Aceto er fyrrverandi formaður Evrópusamtaka um 
fræðilega tölvunarfræði, EACTS. Hann rannsakar m.a. sam-
síða ferli og merkingafræði ásamt rökfræði í tölvunarfræði. 
Luca hlaut rannsóknaverðlaun HR árið 2012.

Dr. Anna Ingólfsdóttir leiðir rannsóknahóp um samsíða 
ferli. Rannsóknir hennar eru á sviði fræðilegrar tölvunar-
fræði, reiknilíkana og rökfræði í tölvunarfræði. Anna hlaut 
rannsóknaverðlaun HR árið 2013.

Dr. Henning Arnór Úlfarsson var um árabil formaður 
Íslenska stærðfræðafélagsins. Hann rannsakar fléttufræði, 
nánar tiltekið mynstur í umröðunum og reiknirit sem upp-
götva og sanna tilgátur á því sviði.

Dr. Magnús Már Halldórsson rannsakar framtíð þráðlausra 
neta. Könnuð eru raunhæf líkön fyrir truflanir, með því mark-
miði að brúa bil milli fræðilegra og hagnýttra rannsókna. 
Magnús hlaut rannsóknaverðlaun HR árið 2010.

Dr. Tarmo Uustalu er með doktorsgráðu frá KTH í Stokk-
hólmi. Rannsóknaráhersla hans er á sviði stærðfræðilegrar 
sönnunarfræði og gerðarfræði, algebru og rökfræði, merk-
ingarfræði forritunarmála og rökfræði forrita, hlutbundinnar 
forritunar og uppbyggjandi stærðfræði.

 
CRESS-setur
Hjá CRESS-setri HR rannsaka vísindamenn hönnun hugbúnaðar-
kerfa, allt frá því hvernig stór tölvukerfi og gagnasöfn eru smíðuð 
til þess að athuga hvort og hversu vel slík kerfi gegna sínu hlut-
verki miðað við nytsemi, skilvirkni og skalanleika.

Setrið samanstendur af fjórum undirhópum sem stunda kennslu 
og alþjóðlegar rannsóknir í fremstu röð á sviðum gagnasafns-
tækni, dreifðra tölvukerfa og notendamiðaðrar og formlegrar 
hugbúnaðargerðar.
Dr. Marta Kristín Lárusdóttir rannsakar samskipti manns og tölvu, nytsamlega hönnun 
og notendaprófanir hugbúnaðar. Einnig hefur Marta stundað rannsóknir á samvinnu 
hugbúnaðarfólks og notenda í Scrum- hugbúnaðarverkefnum.

Dr. Björn Þór Jónsson var einn stofnenda sprotafyrirtækis ins Videntifier Technologies 
en innan þess hefur verið þróuð myndgreiningartækni sem INTERPOL valdi fyrir gagna-
grunna sína.

Dr. Marcel Kyas rannsakar tölvukerfi, sér í lagi ívafs- og dreifð kerfi. Meðal þeirra við-
fangsefna sem hann er að fást við er þróun og mat á tækni til að staðsetja hreyf anlega 
hluti með nákvæmni innanhúss.

Dr. Grischa Liebel er með PhD í hugbúnaðarverkfræði frá Chalmers University í Svíþjóð. 
Rannsóknaráhersla hans er á sviði hugbúnaðarverkfræði þar sem raunveruleg vandamál 
eru skoðuð og unnið úr þeim. Sérfræðiþekking hans er á verkfræðilegri kröfugerð, verk-
fræðilegri líkanagerð og Agile-aðferðum.

Dr. Anna Sigríður Islind er með PhD frá University West í Svíþjóð. Hún vinnur að rann-
sóknum sem snúa að hönnun, þróun og notkun hugbúnaðar og hefur síðastliðin ár einnig 
unnið að rannsóknum sem snúa að áhrifum aukins flæðis gagna á samfélagið.



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

INNTÖKUSKILYRÐI Í GRUNNNÁM
Umsækjendur um grunnnám 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, stærðfræðikunnáttu, 
frekari menntunar og starfsreynslu. Umsækjendur eru því hvattir til að gera 
grein fyrir öllu því sem þeir telja að geti orðið umsókn sinni til framdráttar.

Inntökuskilyrði eru breytileg eftir deildum og má finna nánari upplýsingar um 
þau, ásamt upplýsingum um inntökuskilyrði í framhaldsnám, á hr.is.

// hr.is/grunnnam/tolvunarfraedi
// td@ru.is

besti ungi háskóli í heimi
52.

yfir bestu háskóla  
í heiminum

í 300. – 350. sæti

háskóla í heiminum þegar horft 
er til tilvitnana í vísindagreinar 

eftir starfsmenn

í 1. sæti

besti háskóli í heimi með 
færri en 5000 nemendur

14.

ER HR
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