
VERKFRÆÐI
H

Á
SK

Ó
LI

N
N

 Í 
RE

YK
JA

V
ÍK



– Sterkur fræðilegur grunnur

– Allar námsleiðir eru í boði sem samfellt 5 ára nám, BSc- og MSc-nám

– Nemendur vinna með raungögn frá fyrsta misseri  

– Öflugt 12 eininga 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 

 Verkfræði, BSc og MSc 
 Verkfræði, BSc og MSc & tölvunarfræði, BSc

Verkfræði í HR

Fræði og færni 
Lögð er áhersla á að nemendur viti hvað liggur að baki aðferðum stærðfræði og vís-
inda og hvernig er viðeigandi að beita þeim. Færni í rökleiðslu sem byggir á stærð-
fræði og náttúrulögmálum gerir verkfræðingum kleift að takast á við ný viðfangsefni 
sem munu koma á borð þeirra í framtíðinni.

Söfnun og úrvinnsla gagna
Verkfræðinemar fá 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. 



Framúrskarandi aðstaða
Lesaðstaða í HR og aðstaða til teymisvinnu er góð og nemendur hafa 
sólarhringsaðgang að háskólanum sem er allur í einni byggingu. Tilrauna-
stofur og verkstæði eru vel búin tækjum til verklegra æfinga og verkefna-
vinnu. Umsjónarmenn verkstæða styðja við nemendur og veita leiðsögn í 
notkun búnaðar. 

Markviss verkefnavinna
HR er í samtökum framsækinna verkfræðiháskóla, CDIO. Hugmyndafræði 
CDIO snýst um að þjálfa nemendur í öllu verkfræðilega ferlinu frá mótun 
hugmyndar, hönnun lausnar til smíði og rekstrar. Þetta er gert að miklu 
leyti með verkefnavinnu sem hefur þá kosti að þjálfa nemendur í notkun 
verkfræðilegrar aðferðafræði en í verklegum æfingum koma upp vanda-
mál sem reyna mjög á og skerpa fræðilegu þekkinguna. 

Útskrifaðir nemendur úr verkfræði við HR hafa 
sterkan fræðilegan grunn ásamt framúrskarandi 
þjálfun í að greina vandamál, hanna lausnir og 
koma þeim í rekstur. Þeir eru því í stakk búnir að 
gera gagn samfélaginu til heilla og að tileinka 
sér þá tækni sem framtíðin mun færa okkur.



Val um átta brautir
Við verkfræðideild eru kenndar sjö fagtengdar brautir sem bjóða upp á 
vel skilgreinda sérhæfingu. Nemendur á þessum brautum hafa samt sem 
áður umtalsvert svigrúm til frjáls vals í náminu.

– Fjármálaverkfræði

– Rekstrarverkfræði

– Heilbrigðisverkfræði

– Hátækniverkfræði

– Vélaverkfræði

– Orkuverkfræði

– Raforkuverkfræði 

Verkfræði með eigin vali er ólík hinum að því leyti að valfög eru fleiri, en 
um helmingur námsins er valnámskeið. Nemandi gerir einstaklingsmiðaða 
námsáætlun, í samráði við leiðbeinanda, og getur þannig sniðið námið 
að áhugasviðum sínum. Hægt er að sækja um verkfræði með eigin vali 
í lok 1. árs og þurfa nemendur sem sækja um þessa leið að senda inn 
greinargerð um hvað þau vilji fá út úr náminu. Nemendur útskrifast með 
MSc-gráðu í verkfræði.

MSc
Gráða: 

2 ár
Lengd náms:

120
Fjöldi eininga: 

//

//

Starfsréttindi að 
loknu námi: 
Lögverndað 

starfsheiti sem 
verkfræðingur

BSc
Gráða: 

3 ár
Lengd náms:

180
+

Fjöldi eininga: 

//

//

Verkfræði
Grunnnám og meistaranám

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



Verkfræði og tölvunarfræði
Verkfræðideild hefur þróað nýja námsleið sem svarar 

kalli atvinnulífsins eftir fólki sem býr yfir sérfræðiþekkingu 
og færni bæði í verkfræði og tölvunarfræði. Nemandinn 

lýkur þá BSc-gráðum í verkfræði og tölvunarfræði og 
MSc-gráðu í verkfræði á fimm árum og hlýtur lögvernduð 

starfsheiti sem bæði verkfræðingur og tölvunarfræðingur.  
Nemendur geta sótt um þessa leið undir lok fyrsta árs.

Starfsnám
Nemendur geta lokið starfsnámi hjá fyrirtækjum þar sem þeir fá tækifæri 
til að nýta þekkingu sína og kynnast því hvernig tekist er á við hagnýt og 
raunveruleg verkefni. Verkfræðideild er með samninga við um 40 fyrirtæki 
og stofnanir. Allt að tólf eininga starfsnám er í boði á 6. eða 8. önn.

Framsækin valnámskeið
Verkfræði X 
Á sjöttu önn taka allir nemendur 12 eininga hönnunarverkefni, þar sem þeir 
fylgja hugmyndaþróunar- og hönnunarferli frá A til Ö, en viðfangsefni eru 
sérsniðin fyrir mismunandi námsbrautir. 

Sjálfbærni 
Nemendur læra um sjálfbæra þróun og hvernig huga þurfi að afleiðingum 
ákvarðana. Námskeið í orkunýtingu er skylda á fyrsta ári og í þriggja vikna 
námskeiðinu Inngangur að verkfræði er áherslan á sjálfbærni og umhverfi. 
Námskeið í sjálfbærni er skylda hjá öllum nemendum á fimmtu önn.

Gagnavinnsla 
Námskeiðið Gagnanám og vitvélar er skylda í meistaranámi. Þar læra  
nemendur hvernig nota megi stór gagnasöfn til að fá innsýn í hegðun 
kerfa, hanna stýringar og sjá hvaða vandamál er brýnast að leysa.

„Starfsnámið sem er boðið uppá er frábært! Það 

gefur manni betri sýn á möguleikana í framtíðinni 

og getur opnað á tækifæri. HR er með góð tengsl 

við atvinnulífið sem er mikill kostur þar sem 

möguleikarnir eru endalausir þegar maður er með 

verkfræðigráðu á bakinu!” 

Sigríður Júlía Heimisdóttir 
Meistaranemi í rekstrarverkfræði



Fjármála- 
verkfræði

BSc-nám // 180 ECTS

MSc-nám // 120 ECTS

Skipulag námsins
1. ÖNN
Stærðfræði I 
Eðlisfræði I 
Línuleg algebra 
Orka
Hugmyndavinna
Inngangur að verkfræði*

2. ÖNN
Stærðfræði II
Eðlisfræði II
Forritun fyrir verkfræðinema
Inngangur að fjármálaverkfræði
Nýsköpun og stofnun fyrirtækja*

3. ÖNN
Stærðfræði III
Tölfræði
Aðgerðagreining
Verðbréf
Fjármál fyrirtækja fyrir  
verkfræðinema*

4. ÖNN
Línuleg kvik kerfi
Líkindafræði og slembiferlar
Gagnasafnsfræði
Valfag
Verkefnastjórnun*

5. ÖNN
Sjálfbærni
Hagfræði
Afleiður
Valfag
Töluleg greining*

6. ÖNN
Áhættustýring
Valfög
Verkfræði X

1. ÖNN
Stærðfræði I 
Eðlisfræði I 
Línuleg algebra 
Orka
Hugmyndavinna
Inngangur að verkfræði*

2. ÖNN
Stærðfræði II
Eðlisfræði II
Forritun fyrir verkfræðinema
Rekstur og stjórnun
Nýsköpun og stofnun fyrirtækja*

3. ÖNN
Stærðfræði III
Tölfræði
Aðgerðagreining
Inngangur að fjármálum  
fyrirtækja
Hermun I*

4. ÖNN
Línuleg kvik kerfi
Líkindafræði og slembiferlar
Gagnasafnsfræði
Valfag
Verkefnastjórnun*

5. ÖNN
Sjálfbærni
Hagfræði
Framleiðslu- og birgðastýring
Valfag
Töluleg greining*

6. ÖNN
Ákvarðanatökuaðferðir
Valfög
Verkfræði X

1. ÖNN
Stærðfræði I 
Eðlisfræði I 
Línuleg algebra 
Orka
Hugmyndavinna
Inngangur að verkfræði* 

2. ÖNN
Stærðfræði II
Eðlisfræði II
Forritun fyrir verkfræðinema
Efnafræði
Nýsköpun og stofnun fyrirtækja*

3. ÖNN
Stærðfræði III
Tölfræði
Greining rása
Sameinda- og frumuliffræði
Mælikerfi*

Rekstrar- 
verkfræði

Heilbrigðis- 
verkfræði

Allir nemendur
Kjarni: 12 einingar

Frjálst val: 24 einingar

Stýrt val á sérsviði: 54 eða 24 einingar 
Námsáætlun er gerð í samvinnu við leiðbeinanda.

Meistaraverkefni:  30 eða 60 einingar

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

7. ÖNN
Gagnanám og vitvélar
Hagnýt líkindafræði
Bestunaraðferðir
Valfag*

8. ÖNN
Aðferðafræði rannsókna
Nýsköpun og frumkvöðlafræði - 
gerð viðskiptaáætlunar
Valfög

9. ÖNN
Valfög

10. ÖNN
MSc lokaverkefni

6. ÖNN
Læknisfræðileg myndgerð
Valfög
Verkfræði X

7. ÖNN
Gagnanám og vitvélar
Hagnýt líkindafræði
Fjármálaverkfræði fyrirtækja
Valfag*

8. ÖNN
Aðferðafræði rannsókna
Afleiður og áhættustýring 
Valfög

9. ÖNN
Bestunaraðferðir
Skuldabréfagr. og vaxtalíkön
Valfög

10. ÖNN
MSc lokaverkefni

Allir nemendur
Kjarni: 96 einingar

Frjálst val: 24 einingar

Nemendur á fagtengdum brautum
Fagtengd skyldufög: 60 einingar

Nemendur í verkfræði með eigin vali
Stýrt val: 60 einingar
Námskeið ásamt undanförum, valin  
í samráði við leiðbeinanda.

svo

eða

fyrst

Útskrift með BSc-gráðu

4. ÖNN
Línuleg kvik kerfi
Lífeðlisfræði
Merki og kerfi
Stöðu- og burðarþolsfræði
Verkefnastjórnun*

5. ÖNN
Sjálfbærni
Mælitækni og lífsmörk
Eðlisfræði III
Valfag
Lífaflfræði

7. ÖNN
Gagnanám og vitvélar
Myndgerð og líkön
Lífaflfræði II eða 
Taugavísindi og tækni
Töluleg greining*

8. ÖNN
Aðferðafræði rannsókna
Vefjaverkfræði og lífefnisfræði 
eða Taugaverkfræði
Valfög

9. ÖNN
Valfög

10. ÖNN
MSc lokaverkefni



1. ÖNN
Stærðfræði I 
Eðlisfræði I 
Línuleg algebra 
Orka
Hugmyndavinna
Inngangur að verkfræði* 

2. ÖNN
Stærðfræði II
Eðlisfræði II
Forritun fyrir verkfræðinema
Stöðu- og burðarþolsfræði
Nýsköpun og stofnun fyrirtækja*

3. ÖNN
Stærðfræði III
Tölfræði
Greining rása
Aflfræði
Mælikerfi*

1. ÖNN
Stærðfræði I 
Eðlisfræði I 
Línuleg algebra 
Orka
Hugmyndavinna
Inngangur að verkfræði*

2. ÖNN
Stærðfræði II
Eðlisfræði II
Forritun fyrir verkfræðinema
Stöðu- og burðarþolsfræði
Nýsköpun og stofnun fyrirtækja*

3. ÖNN
Stærðfræði III
Tölfræði
Greining rása
Aflfræði
Mælikerfi*

1. ÖNN
Stærðfræði I 
Eðlisfræði I 
Línuleg algebra 
Orka
Hugmyndavinna
Inngangur að verkfræði*

2. ÖNN
Stærðfræði II
Eðlisfræði II
Forritun fyrir verkfræðinema
Stöðu- og burðarþolsfræði
Nýsköpun og stofnun fyrirtækja*

3. ÖNN
Stærðfræði III
Tölfræði
Greining rása
Aflfræði
Mælikerfi*

1. ÖNN
Stærðfræði I 
Eðlisfræði I 
Línuleg algebra 
Orka
Hugmyndavinna
Inngangur að verkfræði* 

2. ÖNN
Stærðfræði II
Eðlisfræði II
Forritun fyrir verkfræðinema
Efnafræði
Nýsköpun og stofnun fyrirtækja*

3. ÖNN
Stærðfræði III
Tölfræði
Greining rása
Rafsegulfræði og hálfleiðarar
Mælikerfi*

1. ÖNN
Stærðfræði I 
Eðlisfræði I 
Línuleg algebra 
Orka
Hugmyndavinna
Inngangur að verkfræði*

2. ÖNN
Stærðfræði II
Eðlisfræði II
Forritun fyrir verkfræðinema
Skilyrt val
Nýsköpun og stofnun fyrirtækja*

3. ÖNN
Stærðfræði III
Tölfræði
Valfög

Hátækni- 
verkfræði Vélaverkfræði Orkuverkfræði Raforku- 

verkfræði
Verkfræði  
með eigin vali

6. ÖNN
Merki og kerfi
Valfög
Verkfræði X

6. ÖNN
Varmaflutningsfræði
Valfög
Verkfræði X

6. ÖNN
Varmaflutningsfræði
Valfög
Verkfræði X

6. ÖNN
Valfög
Verkfræði X

6. ÖNN
Valfög
Verkfræði X

4. ÖNN
Línuleg kvik kerfi
Hönnun rása 
Vélhlutafræði
Rafmagnsvélar
Verkefnastjórnun*

5. ÖNN
Sjálfbærni
Reglunarfræði
Mechatronics
Valfög*

4. ÖNN
Línuleg kvik kerfi
Varmafræði
Vélhlutafræði
Efnafræði
Verkefnastjórnun*

5. ÖNN
Sjálfbærni
Straumfræði
Efnisfræði
Valfög*

4. ÖNN
Línuleg kvik kerfi
Varmafræði
Efnafræði
Rafmagnsvélar
Verkefnastjórnun*

5. ÖNN
Sjálfbærni
Straumfræði
Efnisfræði
Valfög*

4. ÖNN
Línuleg kvik kerfi
Hönnun rása
Merki og kerfi
Rafmagnsvélar
Verkefnastjórnun*

5. ÖNN
Sjálfbærni
Reglunarfræði
Rafeindatækni
Hermun raforkukerfa
Valfag

4. ÖNN
Línuleg kvik kerfi
Valfög
Verkefnastjórnun*

7. ÖNN
Gagnanám og vitvélar
Embedded system  
programming
Valfag
Tölvusjón*

8. ÖNN
Aðferðafræði rannsókna
Mechatronics II
Valfög

9. ÖNN
Valfög

10. ÖNN
MSc lokaverkefni

7. ÖNN
Gagnanám og vitvélar
Hönnun vélbúnaðar
Valfag
Töluleg greining*

8. ÖNN
Aðferðafræði rannsókna
Töluleg straum- og 
varmafl.fræði
Valfög

9. ÖNN
Valfög

10. ÖNN
MSc lokaverkefni

7. ÖNN
Gagnanám og vitvélar
Energy Field School (námsferð)
Orkuhagfræði
Valfög*

8. ÖNN
Aðferðafræði rannsókna
Valfög

9. og 10. ÖNN
MSc lokaverkefni

7. ÖNN
Gagnanám og vitvélar
Energy Field School 
(námsferð)
Háspennutækni
Snjallnet og sjálfbær 
raforkukerfi
Valfag*

8. ÖNN
Aðferðafræði rannsókna
Rekstur raforkukerfa
Stöðugleiki og stjórnun  
raforkukerfa
Valfög

9. og 10. ÖNN
MSc lokaverkefni

5. ÖNN
Sjálfbærni
Valfög

7. ÖNN
Gagnanám og vitvélar
Valfög

8. ÖNN
Aðferðafræði rannsókna
Valfög

9. ÖNN
Valfög

10. ÖNN
MSc lokaverkefni



„Aðstaðan er svo góð. Það er bara eitthvað 

skemmtilegt við það að eyða heilu dögunum 

saman upp í skóla að „grinda“ saman einhver 

verkefni. Svo er aðstaða niðri í kjallara til að taka 

góðar pásur, eða það er bara hægt að setjast fyrir 

framan Háskólabúðina og spjalla saman.“

Orri Steinn Guðfinnsson 
Meistaranemi í vélaverkfræði

Verkfræðingar hafa gríðarleg áhrif á þjóðfélagið en afleiðingar 
tæknivæðingar og iðnaðar eru ófyrirséðar. Nemendur í 
verkfræði við HR læra hvernig nota má magnbundnar aðferðir 
til að meta vandamál og hvaða lausnir eru vænlegastar til 
árangurs. Nemendur læra um sjálfbæra þróun og hvernig huga 
þurfi að afleiðingum ákvarðanna. Kennsla í verkefnastjórnun 
og nýsköpun hjálpar svo verkfræðingum frá HR að koma 
hugmyndum sínum í notkun.

Samhengi 
við stóru 
myndina



Nemendur hafa m.a. þurft að útfæra aðgerða áætlun 

ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum. Þeir þróuðu 

útfærslurnar í hópum á þremur vikum og sýndu svo 

vinnu sína á veggspjöldum fyrir dómnefnd. 

Bjarni Tryggvason, verkfræðingur og geimfari, kenndi 

þriggja vikna hönnunarnámskeið sem heitir Space 

Systems Design. Bjarni lauk geimfaraþjálfun hjá NASA 

og hefur þróað hugbúnað sem hefur verið notaður í 

geimstöðvum og geimskutlum.

12+3

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

Undirbúningur fyrir atvinnulífið
Í námskeiðinu Verkfræði X sem er skyldunámskeið á sjöttu önn fá nem-
endur verkfræðilegt vandamál til úrlausnar. Það er leyst með samstarfs-
aðila sem gerir ákveðnar kröfur og unnið er 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.

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 verkefnavinnu, 
hópavinnu, gestafyrirlesurum eða samstarfi við fyrirtæki.

Annirnar í HR



Hvetjandi 
umhverfi
Markmið verkfræðideildar er að nemendur nái sem best-
um árangri í námi og starfi og því fá áhugasamir og dug-
legir nemendur tækifæri til að spreyta sig á fjölbreyttum 
verkefnum og rannsóknum sem tengjast náminu.
Starfsnám og verkefni með fyrirtækjum gera nemendum mögulegt að tengj-
ast atvinnulífinu á hagnýtan hátt. Nemendur í BSc- og MSc-námi geta einnig 
fengið tækifæri til að vinna að rannsóknum með vísindamönnum við deildina. 
Þá geta nemendur tekið þátt í alls konar starfi sem tengist verkfræðinni og 
stutt er af háskólanum, t.d. verið í formúlu-liði skólans, RU Racing, róbóta-
klúbbnum eða tekið þátt í nýsköpunar- eða stjórnunarkeppnum.

Fyrsta vísindagreinin  
um sjóveikiherminn
Nemendahópur á lokaári sínu í BSc-námi í heilbrigð-
isverkfræði náði þeim fágæta árangri að fá vísinda-
grein um rannsókn sína birta í rannsóknartímaritinu 
Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. 

Nemendurnir sáu um mælingar á heila- og vöðva-
virkni í tengslum við rannsókn á sjóveiki. Rannsókn-
in fór fram í gegnum sýndarveruleika á palli sem 
hreyfist og líkir eftir öldum sem þátttakendur sjá í 
sýndarveruleikagleraugum. Markmið rannsóknanna 
er að auka skilning á orsökum sjóveiki og annarrar 
hreyfiveiki og í framtíðinni að finna leiðir til að draga 
úr einkennum.

Stilling á vatnsfræðilegu líkani
Silja Stefnisdóttir, meistaranemi í rekstrarverkfræði 
bar saman aðferðir til að stilla vatnsfræðilegt líkan 
sem notað er til að spá fyrir um rennsli fljótsins Rhone 
í Sviss. Til þess notaði hún upplýsingar um úrkomu, 
gervihnattamyndir og þykktarmælingar á jökli á 
vatnasviðinu. Hún smíðaði einnig taugalíkan til að 
spá fyrir um úrkomu á vatnasviðinu. Vatnsfræðileg 
líkön eru mikilvæg til að spá fyrir um rennsli í 
vatnsaflsvirkjanir, flóð og hlýnun jarðar.

Greinin heitir Towards predicting Motion Sickness using Virtual Reality 

and a Moving Platform Assessing Brain, Muscles, and Heart signals.



Formula Student
RU Racing, lið skipað nemendum úr verkfræðideild 
og iðn- og tæknifræðideild, tók þátt í Formula Student 
kappaksturskeppninni í fjórða sinn sumarið 2019. Þá 
var keppnin haldin á á TT Circuit brautinni í Assen í 
Hollandi. Liðið hefur tvisvar sinnum verið á meðal 20 
efstu liðanna sem verður að teljast frábær árangur.

Alþjóðleg fjárfestingakeppni
Fjárfestingakeppnin Rotman International Trading Competition, er haldin 
á vegum Háskólans í Toronto í Kanada á hverju ári og er ein sú stærsta 
sinnar tegundar í heiminum. Fjórir til fimm nemendur HR úr verkfræði- og 
viðskiptadeild taka þátt í keppninni á hverju ári og þurfa að  leysa snúin 
raundæmi úr fjárfestingaheiminum.

Áhrif fjölgunar rafbíla á dreifikerfi
Róbert Bjarnar Ólafsson, vann meistaraverkefni sitt í raforkuverkfræði í sam-
starfi við Veitur. Verkefnið fólst í að skoða áhrif rafmagnsbíla á dreifikerfi raforku. 
Hann setti upp líkan og greindi áhrif aukins álags af völdum rafmagnsbíla á 
eina dreifistöð í Reykjavík. Markmiðið var að finna veikleika í kerfinu og hvaða 
aðstæður kynnu að valda því að straumur og afhendingarspenna færu út fyrir 
vikmörk. Aukin hlutdeild rafbíla í bílaflota landsmanna er mikilvægur liður í að-
gerðaáætlun vegna loftslagsmála og því nauðsynlegt að rannsaka hvaða áhrif 
stækkandi rafbílafloti muni hafa á dreifikerfi rafmagns. 

Dæmi um fyrirtæki og stofnanir sem hafa tekið við nemendum í starfsnám:
Alvotech | Arion banki | Blóðbankinn | Efla | deCODE | Elkem | Hjartavernd | IKEA | Landsbankinn | Landsnet | Landspítalinn | Landsvirkjun  
| Mannvit | Marel | Olís | Orkuveitan | Raförninn | Samskip | Securitas | Síminn | Sjóvá | Verkís | Vodafone | Össur | Valka | VSÓ



Að hefja nám í 
verkfræði
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 í verkfræði þurfa að hafa lokið stúdentsprófi, 
lokaprófi úr Háskólagrunni HR eða öðru sambærilegu prófi. Mikilvægt er að 
umsækjendur hafi góðan undirbúning í stærðfræði og eðlisfræði, sjá nánar á 
hr.is/grunnnam/verkfraedi. 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 að geti orðið umsókn 
sinni til framdráttar.

// hr.is/grunnnam/verkfraedi
// vfd@ru.is
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besti ungi háskóli í heimi
59.

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

18.
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