
Meistaranám 
í verkfræði

Verkfræðideild HR

Hagnýtt meistaranám í verkfræði veitir 
sérhæfingu auk þess sem meistaragráða 
er forsenda þess að nemendur geti öðlast 
lögverndað starfsheiti sem verkfræðingar. 
Í framhaldsnámi afla nemendur sér sérfræðiþekkingar og hagnýtrar 
tækniþekkingar. Námið er rannsóknartengt og getur nemandinn valið að 
nýta sér það til umtalsverðrar sérhæfingar.

„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

Námsbrautir 
í meistaranámi: 

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

– Fjármálaverkfræði

– Hátækniverkfræði

– Heilbrigðisverkfræði

– Orkuverkfræði

– Raforkuverkfræði 

– Rekstrarverkfræði

– Verkfræði - með eigin vali

– Vélaverkfræði
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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

„Helstu kostir námsins er hversu vel það er skipulagt og 

sett upp. Samskipti við kennara eru einnig mjög góð 

og eru þeir alltaf tilbúnir til að aðstoða mann. Námið 

hefur hingað til verið mjög krefjandi en skemmtilegt 

og þar spilar mikið inn í allt skemmtilega fólkið sem 

ég hef fengið að kynnast og vinna með.” 

Miljana Ristic 
Nemi í rekstarverkfræði

„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!” 

Sigríður Júlía Heimisdóttir 
Meistaranemi í rekstrarverkfræði

// hr.is/vfd


