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Háskólagrunnur
Undirbúningur fyrir háskólanám  

og viðbótarnám við stúdentspróf



Kennsla
Nemendur í Háskólagrunni njóta leiðsagnar reynslumikilla og metnaðarfullra 
kennara. Námið er staðarnám í bland við stafrænar lausnir.

Nemendur
Í Háskólagrunni HR er bekkjarkerfi. Nemendahópurinn er fjölbreyttur og mikil 
áhersla er lögð á hópvinnu og samvinnu nemenda. 

Undirbúningur 
fyrir háskólanám

HÁSKÓLAGRUNNUR:  
Lýkur með lokaprófi sem veitir rétt  
til háskólanáms.

VIÐBÓTARNÁM VIÐ STÚDENTSPRÓF:  
Fyrir þau sem þurfa að bæta við sig  
áföngum í stærðfræði og raungreinum.

eða



„Háskólagrunnur HR er lottóvinningur fyrir þá 

sem vilja háskólamenntun en hafa ekki klárað 

stúdentspróf. Mikið nám á stuttum tíma en 

frábær grunnur fyrir komandi námsár. Félagslífið 

og umhverfið í HR kom mér skemmtilega á óvart. 

Kennarar, námsráðgjafar  og aðrir starfsmenn 

halda vel utan um nemendur og gera upplifunina og 

menntunina persónulegri.“

// Nám við Háskólagrunn HR 
er einnig í boði á Austurlandi

„Ég lærði rosalega mikið á þessu eina ári í Háskólagrunni 

HR. Mér finnst standa upp úr þjálfun sem við fengum 

í að halda fyrirlestra fyrir bekkinn, þar fór maður 

úr því að vera skjálfandi stressaður fyrir framan 

bekkinn í að vera nokkuð öruggur með sig. Það 

nýtist mér mjög vel í byggingafræðinni í HR því við 

þurfum reglulega að kynna verkefnin okkar fyrir 

kennurum og samnemendum.“

Sigurjóna Haraldsdóttir
Nemi í byggingafræði 

Lauk Háskólagrunni HR 2019

Áskell Friðriksson
Nemi í sálfræði

Lauk Háskólagrunni HR 2020   



Alls 100 framhaldsskóla einingar (fein)
til viðbótar við þær einingar sem 

nemendur hafa lokið við áður.

Námið byggir á akademískum  
viðmiðum deilda í HR.

Háskólagrunnur HR er fyrir þau sem hafa ákveðinn 
bóklegan undirbúning, iðnmenntun eða reynslu úr 
atvinnulífinu og vilja stunda nám við háskóla. Náminu 
lýkur með lokaprófi sem veitir rétt til háskólanáms. 
Nemendur stunda nám í einum af fjórum grunnum, eftir því hvaða  
háskólanám þeir stefna í. 

– Tækni- og verkfræðigrunnur

– Tölvunarfræðigrunnur

– Viðskiptafræðigrunnur

– Lögfræðigrunnur

Háskólagrunnur 
HR

Staðarnám 
í bland við 
stafrænar 

lausnir

Fyrirkomulag:

2 annir 
eða  

3 annir

Lengd náms:

100
Fjöldi fein:

//

//



Sjá dagsetningar, 
lotuskiptingu og 
stundaskrár á vefnum.  
hr.is/haskolagrunnur

Í öllum grunnum er tekin 
stærðfræði, danska, enska 
og excel

áfangar tengdir þeim 
grunni sem nemandi er í.

Í öllum grunnum er tekin 
íslenska og stærðfræði

áfangar tengdir þeim 
grunni sem nemandi er í.

Þriggja anna nám
Í boði er að taka Háskólagrunn HR á þremur önnum sem getur hentað 
þeim sem eru á vinnumarkaði. Eingöngu er hægt að taka námið í staðar-
námi. Kennsla hefst í janúar og lýkur í júní árið eftir.

Dæmi um námsgreinar tengdar grunnum:
– Tækni- og verkfræðigrunnur:  

eðlisfræði, efnafræði og forritun.
– Tölvunarfræðigrunnur: 

forritun, náttúrufræði og ritun.
– Viðskipta- og lögfræðigrunnur: 

bókhald, reikningshald og þjóðhagfræði.

Skipulag námsins

„Hugsunin að fara í háskóla hefur setið í mér síðan ég 

kláraði rafeindavirkjun kringum 2010, en ég ákvað 

að hoppa út í atvinnulífið fyrst og læra aðeins á skóla 

lífsins. Nú rúmum 10 árum síðar þá fannst mér ég 

vera kominn á réttan stað til að hefja háskólagöngu. 

Námið hefur verið frábær reynsla, kennararnir 

frábærir, námsefnið krefjandi og skemmtilegt. Helsti 

kosturinn við námið finnst mér vera keyrslan, það er 

lítið verið að staldra við efnið í áföngunum og farið er 

yfir mikið efni á stuttum tíma.“

Ólafur Finnbogi Ólafsson
Nemi í Háskólagrunni HR

VORÖNN HAUSTÖNN VORÖNN

Kennsla hefst í ágúst 
og allir nemendur eru 
eingöngu í stærðfræði.

Íslenska, stærðfræði, 
enska og excel.

áfangar tengdir þeim 
grunni sem nemandi er í.

Íslenska og enska

áfangar tengdir þeim grunni 
sem nemandi er í.

1. lota | 2 vikur 3. lota | 17 vikur

2. lota | 15 vikur
Tekur við eftir að 
prófatímabili I lýkur í maí.
Nemendur taka 
námsgreinar sem tengjast 
áframhaldandi námi.

4. lota | 2 vikur

Tveggja anna nám
Kennsla hefst í ágúst og lýkur í júní árið eftir.

+

+

HAUSTÖNN VORÖNN

Í öllum grunnum er 
tekin íslenska, enska og 
stærðfræði

áfangar tengdir þeim 
grunni sem nemandi er í.

++ +



Staðarnám 
í bland við 
stafrænar 

lausnir

Fyrirkomulag:

Viðbótarnámið hentar þeim sem þurfa að bæta við sig 
einingum í stærðfræði og raungreinum. Nemendur fá 
einstaklingsmiðaða námsáætlun.
Oftast tekur einn vetur (haustönn og vorönn) að ljúka náminu því ákveðnir 
áfangar, sem margir stúdentar þurfa að taka, eru eingöngu kenndir á haustönn. 
Tekið er inn í námið á haustin og um áramót.

Viðbótarnám við 
stúdentspróf

1 ár
Lengd náms:

Breyti-
legur

Fjöldi fein:

//

//



„Ég hef frábæra reynslu af Háskólagrunni HR þar sem 

kennarar leggja mikið upp úr því að nemendur fái góða 

kennslu og ég var mjög vel undirbúinn þegar ég byrjaði 

í hátækniverkfræðinni í HR. Námið hefur opnað ótal dyr 

fyrir mér og það er dásamlegt að upplifa háskólasamfélag 

þar sem nánast engin takmörk eru fyrir því hversu stórt þú 

getur hugsað. Í dag er ég skoða háskóla erlendis til þess að fara í 

meistaranám og mér  þykir það einstaklega spennandi.“

Leif Halldór Arason
Nemi í hátækniverkfræði
Lauk Háskólagrunni HR 2018

„Það sem kom mér helst á óvart í náminu er 

hvað ég get í raun gert mikið! Ég nýtti námið í 

áframhaldandi nám innan veggja HR og er að klára 

BSc. í hagfræði og fjármálum. Ég trúi því varla að ég sé að 

klára gráðu í háskóla – eitthvað sem ég hafði ekki hugmynd um að 

ég hefði getuna til að klára og gæti aldrei hafa gert án þess að hafa 

tekið Háskólagrunn HR.“

Thelma Katrín Óskarsdóttir
Nemi í  hagfræði

Lauk Háskólagrunni HR 2019

„Ég hóf nám í rafmagnsverkfræði haustið 2019 án þess 

að gera mér grein fyrir því hversu mikilvægt væri að 

hafa sem mestan grunn í stærðfræði og eðlisfræði. 

Ég ákvað því að hætta og skrá mig í viðbótarnám við 

stúdentspróf í Háskólagrunni HR. Þar var í boði allt sem 

mig vantaði upp á til að eiga auðveldara með námið 

sem ég stefndi að. Ég hóf síðan nám í heilbrigðisverk-

fræði við HR haustið 2021.“

Líf Þrastardóttir
Nemi í heilbrigðisverkfræði
Tók viðbótarnám við stúdentspróf



Að hefja nám við 
Háskólagrunn HR
Sótt er um skólavist á hr.is/umsoknir.  
Upplýsingar um umsóknarfrest og skólagjöld eru á vef háskólans, hr.is.

INNTÖKUSKILYRÐI
Eftirtaldir geta sótt um:

1. Þeir sem lokið hafa skilgreindu starfsnámi, þ.e. burtfararprófi úr iðn-, verkmennta- 
eða fjölbrautaskóla eða sambærilegu námi. Ekki er gerð krafa um sveinspróf.

2. Nemendur sem hafa lokið Menntastoðum hjá símenntunarstöðvum.

3. Nemendur sem hafa stundað nám við framhaldsskóla en ekki lokið námi. Til að 
þeir umsækjendur geti hafið nám í Háskólagrunni HR er gerð krafa um talsverða 
starfsreynslu og bóklegan undirbúning. Á vefnum má sjá lágmarkskröfur um 
bóklegan undirbúning: hr.is/namid/haskolagrunnur.

4. Nemendur sem þegar hafa lokið stúdentsprófi en hafa ekki nægjanlegan fjölda 
eininga í stærðfræði og raungreinum. Þessir nemendur geta bætt við sig þeim 
einingum sem upp á vantar í Háskólagrunni HR.

Fylgigögn með umsókn:

– Staðfest afrit einkunna úr framhaldsskóla.

– Starfsvottorð frá vinnuveitenda. Þeir sem hafa lokið iðnmenntun eða eru með 
stúdentspróf þurfa ekki að skila starfsvottorði.

NÁMSLÁN
Upplýsingar um námslán fyrir skólagjöldum og/eða framfærslu má finna á vef 
Menntasjóðs námsmanna, menntasjodur.is.

// hr.is/namid/haskolagrunnur
// haskolagrunnurhr@hr.is
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@haskolinnireykjavik

@haskolinnireykjavik
besti ungi háskóli í heimi

53.

yfir bestu háskóla  
í heiminum

í 301. - 350. sæti

háskóla í heiminum þegar horft 
er til tilvitnana í vísindagreinar 

eftir starfsmenn

í 1. sæti

ER HR
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