
Námsbrautir í 
meistaranámi: 
ÍÞRÓTTAVÍSINDI OG ÞJÁLFUN
Gráða: MSc
Lengd náms: 2 ár
Fjöldi eininga: 120 ECTS
Námið er kennt á íslensku og ensku

ÍÞRÓTTAVÍSINDI, ÞJÁLFUN 
OG ÍÞRÓTTASTJÓRNUN
Gráða: MSc
Lengd náms: 2 ár
Fjöldi eininga: 120 ECTS
Námið er í samstarfi við Háskólann í 
Molde, Noregi og er kennt á ensku

HEILSUÞJÁLFUN OG KENNSLA
Gráða: MEd
Lengd náms: 2 ár
Fjöldi eininga: 120 ECTS
Námið er kennt á íslensku og ensku

„HR er hluti af topp íþróttastarfi á Íslandi.“   

Meistaranám
í íþróttafræði

Íþróttafræðideild HR

Meistaragráða í íþróttafræði veitir aukin 
tækifæri og sérfræðiþekkingu hvort sem það 
er á sviði þjálfunar, kennslu eða stjórnunar.
Kennarar eru framarlega á sínu sviði og öflugt rannsóknarstarf fer fram innan 
deildarinnar. Nemendur njóta fyrsta flokks aðstöðu í húsnæði HR og íþrótta-
mannvirkjum í Laugardal og að Hlíðarenda. Íþróttafræðideild HR er með 
samninga við fjölmörg íþróttasambönd, svo sem KSÍ, HSÍ, KKÍ og Júdósamband 
Íslands og hafa nemendur möguleika á kostuðum meistaranámsstöðum í sam-
starfi við þessi sérsambönd.

Róbert Þór Henn
Meistaranemi í íþróttavísindum og þjálfun
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besti ungi háskóli í heimi

53. sæti yfir bestu háskóla  
í heiminum

í 301. - 350.
háskóla í heiminum þegar horft 
er til tilvitnana í vísindagreinar 

eftir starfsmenn

í 1. sæti

„Ég mæli hiklaust með náminu fyrir alla þá sem hafa áhuga á 

íþróttum og þjálfun íþróttamanna. Við háskólann starfar 

einvalalið kennara sem mikið og gott aðgengi er að, 

ásamt því sem þekktir, erlendir gestakennarar koma að 

náminu. Námið er hands-on og fyrir þá sem starfa nú 

þegar í íþróttum er margt sem hægt er að taka beint úr 

bókinni og prufa í raunveruleikanum. Það sem er gagn-

legast í þessu námi er hvernig verkefni eru sett upp. Nem-

endur geta sjálfir valið sér viðfangsefni fyrir hvert verkefni, 

svo lengi sem það fellur undir efni viðkomandi námskeiðs, og 

kennarinn samþykki verkefnið. Þannig verður námið miklu einstak-

lingsmiðaðara og ég sem nemandi get lagt áherslu á hvað það er sem ég vil kynna 

mér og hvar ég vil bæta við mig þekkingu á tilteknu sviði. Þetta nám getur opnað 

ansi margar dyr og ég held að það geri það fyrir flesta sem klára námið og ætla sér 

eitthvað ákveðið. Fyrir mig opnaði námið dyrnar að erlendum starfsvettvangi þar 

sem ég vinn í dag við það sem ég elska að gera.“

Arnór Snær Guðmundsson
Meistaranemi í íþróttavísindum og þjálfun

„Ég hefði aldrei getað 

ímyndað mér öll þau tæki-

færi sem ég hef fengið eftir 

að hafa stundað grunnnám og 

meistaranám í HR. Með miklum 

metnaði og vinnusemi getur meistaranám í 

HR opnað svo margar dyr. Fyrir mig persónulega hef 

ég fengið atvinnutækifæri í grunnskólum og fram-

haldsskólum, íþróttafélögum í knattspyrnu og körfu-

bolta, styrktarþjálfun fyrir íþróttafólk og almenning 

og starf innan Knattspyrnusambands Íslands.“

Guðrún Þórbjörg Sturlaugsdóttir
MSc í íþróttavísindum og þjálfun frá HR 2020 og  
meistaranemi í heilsuþjálfun og kennslu

„Það eru svo ótrúlega miklir 

möguleikar í íþróttaheiminum 

og í íþróttafræðinni er ég búin 

að kynnast svo mörgum sem 

elska íþróttir jafn mikið og ég. 

Skólinn hjálpar líka með tengsl 

inn í sérsambönd og íþróttafélög 

sem getur skipt mjög miklu máli 

upp á framhaldið eftir námið.“

Snædís Líf Pálmarsdóttir Dison
Nemi í íþróttafræði


