
Námsbrautir 
í meistaranámi: 
KLÍNÍSK SÁLFRÆÐI
Gráða: MSc
Lengd náms: 2 ár
Fjöldi eininga: 120 ECTS
Námið er kennt á íslensku

HAGNÝT ATFERLISGREINING
Gráða: MSc
Lengd náms: 2 ár
Fjöldi eininga: 120 ECTS
Námið er kennt á ensku

FORELDRAFÆRNIÞJÁLFUN
Diplómanám á meistarastigi
Lengd náms: 2 ár
Fjöldi eininga: 60 ECTS
Námið er kennt á íslensku

„Námsmatið er fjölbreytt og töluvert ólíkt því sem 

maður hefur vanist þar sem megináherslan er oftast 

á að hafa stór lokapróf. Það er einfaldlega gert ráð 

fyrir því að maður sé í náminu af því maður hafi 

virkilegan áhuga og sé þess vegna að gera sitt besta.“   

Meistaranám í 
sálfræði & hagnýtri 
atferlisgreiningu

Sálfræðideild HR

Meistaranámið sameinar grundvallarsvið 
klínískrar sálfræði og helstu gagnreyndu 
nálganir hugrænnar atferlismeðferðar og 
hagnýtrar atferlisgreiningar.
Í framhaldsnámi hafa nemendur mörg tækifæri til sjálfstæðra rannsókna 
og þverfaglegs náms. Takmarkaður nemendafjöldi gerir kennurum kleift að 
vinna með hverjum og einum nemanda.

Auður Ýr Sigurðardóttir
Meistaranemi í klínískri sálfræði
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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

„Helsti kostur námsins er sá 

að fá að vinna með og læra 

af áhugasömum og skemmti-

legum kennurum sem hafa 

mikla reynslu í sínu starfi. 

Kennararnir líta á þig sem jafn-

ingja þannig að þér finnst það sem 

þú hefur fram að færa skipta máli og 

um leið gerir þú auknar kröfur til sjálfrar þín.“

Arndís Björg Ólafsdóttir
Meistaranemi í hagnýtri atferlisgreiningu

„Ég er menntaður kennari og atferlisfræðingur og er svo 

heppinn að vinna með frábærum krökkum í því að finna, 

í samvinnu við þau, leiðir til þess að bæta líðan þeirra og 

frammistöðu í skólanum. Ég vissi strax að þetta væri nám 

sem myndi henta mér. Það var krefjandi og skemmtilegt en 

umfram allt hagnýtt, opnaði margar dyr og hjálpaði manni 

að sjá lausnir og leiðir til að bæta líðan og færni skjólstæðinga 

minna og nemenda.“

Rafn Emilsson
MSc í hagnýtri atferlisgreiningu 2021 
Skólastjóri Arnarskóla og annar eigandi hegdun.is

„Til okkar koma börn á leikskólaaldri 

sem vísbendingar eru um að séu með 

einkenni einhverfu, þroskahömlun eða 

aðrar þroskaraskanir. Ég legg fyrir 

þroskamælingar, tek viðtöl við foreldra 

og vinn úr spurningalistum og öðrum 

gögnum frá foreldrum og leikskólum. 

Námið við HR undirbjó mig vel fyrir þetta 

starf þar sem mikil áhersla var á hagnýta 

atferlisgreiningu og fjölbreytt verknám.“

Bára Hálfdanardóttir
Starf: Sálfræðingur á fagsviði yngri barna hjá  
Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins (GRR)
MSc í klínískri sálfræði frá HR 2018
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