
Meistaranám
í lögfræði

Lagadeild HR

MEISTARANÁM Í LÖGFRÆÐI
Gráða: ML
Lengd náms: 2 ár
Fjöldi eininga: 120 ECTS
Námið er kennt á íslensku og ensku

Eitt af megineinkennum ML-námsins er 
fjölþætt val um áherslur og námsleiðir 
sem veitir nemendum mikla möguleika á 
sérhæfingu innan lögfræðinnar og sam-
þættingu við aðrar háskólagreinar. 
Sérstök áhersla er lögð á að bjóða kjörgreinar á sviði alþjóðalaga og 
alþjóðaviðskipta, dómstóla og málflutnings- og fjármunaréttar. Námið 
byggist að mestu leyti á einstaklingsbundinni námsáætlun, sjálfstæðri 
vinnu undir handleiðslu kennara og verkefnavinnu. 

Íris Fanney Sindradóttir
Meistaranemi í lögfræði

– Rannsókna- og verkefnatengt tveggja ára 
meistaranám til ML-gráðu. 

– Heimilt er að ljúka náminu á fjórum árum. 

– Námið hentar ekki aðeins þeim sem lokið 
hafa grunnnámi í lögfræði heldur líka þeim 
sem hafa háskólapróf í öðrum greinum. 

– Nemendur sem hafa lokið grunnnámi í  
lögfræði ljúka fullnaðarprófi í lögfræði. 

– Markmið námsins er að þjálfa og hvetja  
nemendur til greinandi og gagnrýninnar  
hugsunar og vísindalegra vinnubragða. 

– Einstaklingsbundin námsáætlun. 

– Val um áherslur og námsleiðir og marg-
víslegir möguleikar á sérhæfingu  innan 
lögfræði og samþættingu við aðrar greinar. 

– Gefinn er kostur á að ljúka meistaranámi  
á alþjóðasviði.

„Mér finnst námið ekki bara vera eitthvað 

fræðilegt og tekið beint upp úr bókunum heldur 

fáum við að kynnast því hvernig það er að 

starfa sem lögfræðingur í atvinnulífinu.“
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um inngöngu í 

meistaranám er

Sæktu um á hr.is

„Ég tók þátt í Willem C. Vis. International Commercial 

Arbitration Moot, en það er alþjóðleg málflutnings-

keppni sem haldin var í Vínarborg þar sem um 360 

háskólar kepptu. Áður en farið var til Vínarborgar 

þurftum við að skila inn stefnu og greinargerð á ensku 

en síðan lá leið okkar til Stokkhólms og Búdapest í undir-

búningskeppnir. Ég lærði gríðarlega mikið í þessum áfanga.“

Tryggvi Rúnar Þorsteinsson 
ML í lögfræði frá HR 2017

// Við lagadeild HR er hægt 
að stunda meistaranám í 

lögfræði án þess að hafa lokið 
grunnnámi í lögfræði. 

„Ég vissi að HR leggur 

mikið upp úr því að vera 

í góðum tengslum við 

atvinnulífið og að námið 

væri verkefna miðað. Við 

fáum tækifæri til að takast 

á við raunhæf verk efni og erum 

þjálfuð í að koma fram. Kennararnir 

eru vel með á nótunum og eru duglegir að fjalla 

um það sem er efst á baugi í þjóðfélaginu hverju 

sinni. Þegar ég valdi framhaldsnám hafði ég að 

leiðarljósi að námið væri krefjandi og myndi 

styrkja mig í að ná framtíðarmarkmiðum mínum. 

ML-nám í lögfræði við HR hefur staðið undir öllum 

væntingum mínum og gott betur en það.“

Rakel Lind Hauksdóttir
Fjár mála- og fjár öfl un ar stjóri  

SOS Barna þorp anna á Ís landi 
ML í lögfræði frá HR 2020

BSc í viðskiptafræði frá HR 2007


