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– Áhersla á hagnýt og raunhæf verkefni

– Traust fræðileg undirstaða

– Góð aðstaða til bóklegs og verklegs náms

 Iðnfræði, diplóma
 Byggingafræði, BSc
 Tæknifræði, BSc
 Hagnýtt diplómanám fyrir atvinnulífið

Háskólanám  
eftir iðnnám
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Löggilt 
iðngrein

Lögverndað 
starfsheiti

Veitir rétt til 
háskólanáms

Lögverndað 
starfsheiti

MEISTARANÁM

Einstaklingar sem hafa 
lokið burtfararprófi og /

eða sveinsprófi úr iðngrein 
geta hafið nám í iðnfræði. 

Nemendur gætu þurft 
að ljúka undirbúnings- 
námskeiðum í fjarnámi, 

samhliða iðnfræðináminu.

Iðnfræði er 90 ECTS  
eininga diplómanám.

Ef nemandi hefur lokið 
sveinsprófi í iðngrein á 

viðkomandi sviði veitir námið 
rétt til meistarabréfs.

Þau sem hafa 
meistararéttindi þegar 

þau hefja nám í iðnfræði 
geta mögulega fengið þrjú 

námskeið iðnfræðinnar 
metin.

Nemendur sem hafa lokið 
iðnfræði eiga þess kost 

að bæta við sig einni 
önn (vorönn) í fullu námi 
í Háskólagrunni HR og 
útskrifast með lokapróf. 
Prófið veitir rétt til náms  

á háskólastigi.

Iðnfræðingar sem hafa 
útskrifast með lokapróf úr 

Háskólagrunni og hafa náð 
lágmarkseinkunn í iðnfræði 
fá metnar frá 29 til 41 ECTS 

einingar úr iðnfræði inn í 
tæknifræði.

BSc nám í tæknifræði er  
210 ECTS einingar. 

IÐNNÁM IÐNFRÆÐI LOKAPRÓF ÚR 
HÁSKÓLAGRUNNI TÆKNIFRÆÐI



Mikil eftirspurn í atvinnulífinu
Iðnmenntun er mjög góður undirbúningur fyrir nám við HR og í boði eru 
námsbrautir sem veita spennandi möguleika í atvinnulífinu. Tæknimenntaðir 
einstaklingar sem útskrifast frá HR eru eftirsóttir starfskraftar m.a. í iðnfyrir-
tækjum, á verkfræðistofum, hjá verktökum og opinberum aðilum. 

Fjölbreyttur bakgrunnur
Nemendur í tæknigreinum í HR hafa margvíslegan bakgrunn, hvort sem  
það er reynsla á vinnumarkaði, burtfararpróf, sveinspróf, meistarabréf,  
4. stigs vélstjórapróf, tækniteiknun eða stúdentspróf. Á vefnum hr.is/idn er  
leiðarvísir um háskólanám að loknu iðnnámi.

Stöðupróf í stærðfræði og eðlisfræði
Til að koma til móts við umsækjendur sem uppfylla ekki inntökuskilyrði í 
tæknifræði er boðið upp á stöðupróf í stærðfræði og eðlisfræði.

Stöðuprófin eru ætluð fyrir:

– Þau sem telja sig hafa nægilegan grunn án þess að hafa lokið tilskyldum 
framhaldsskólaeiningum.

– Þau sem uppfylla inngönguskilyrði en vilja rifja upp námsefnið og sjá 
hvar þau standa áður en nám hefst.

Undirbúningur í Háskólagrunni
Það er ekki fyrirstaða að hafa ekki lokið formlegu stúdentsprófi því við 
Háskólagrunn HR er í boði undirbúningsnám sem er sérstaklega sniðið að 
þörfum þeirra sem hyggjast stunda háskólanám en hafa ekki nægan undir-
búning. Lokapróf frá Háskólagrunni opnar leið að öllu námi við HR.

//  Tækninám við iðn- og tæknifræðideild HR 

tekur mið af þörfum atvinnulífsins hverju sinni, 

með áherslu á öfluga og hagnýta tækniþekkingu 

sem nýtist vel frá fyrsta degi í starfi.



Iðnfræði
– Sterk undirstaða og sérhæfð þekking

– Kennt í fjarnámi

– Hægt að stunda samhliða vinnu

– Veitir rétt til meistarabréfs ef nemandi hefur lokið sveinsprófi

Námið veitir iðnlærðum af bygginga-, véla- og rafmagnssviði tækifæri til að afla 
sér tæknimenntunar á háskólastigi. Námið má stunda hvar sem er þar sem það 
er kennt í fjarnámi með tveimur staðarlotum á önn, eina helgi í senn. 

Námskeið í bóklegum fögum
Samhliða námi gefst nemendum sem vantar grunn í stærðfræði, eðlisfræði, 
ensku eða íslensku tækifæri á að taka undirbúningsnámskeið sem nýtast þeim 
sem best í tæknimiðuðu háskólanámi.

Iðnfræðingar í atvinnulífinu
Iðnfræðingar starfa meðal annars við hönnun með tækni- og verkfræðingum, 
eftirlit og stjórnun á byggingarstað, verkstjórnun, framleiðslustjórnun, rekstur og 
stjórnun fyrirtækja og fleira.

Námsbrautir:
//  byggingariðnfræði
//  rafiðnfræði
//  véliðnfræði

Diplóma
Gráða: 

3 ár
eða styttra

Lengd náms:

90
Fjöldi eininga: 

//

//

Starfsréttindi að 
loknu námi: 
Lögverndað  

starfsheiti sem  
iðnfræðingur



„Ég get ekki unnið 

fulla vinnu lengur 

sem iðnaðarmaður af 

heilsufarslegum ástæðum 

svo ég ákvað að nota það 

sem ég hef og læra meira í 

kringum byggingariðnaðinn svo 

ég geti starfað áfram við það sem 

ég hef áhuga á. Ég vissi að kennslan 

í HR er að verulegu leyti verkleg og 

persónuleg og þá var valið auðvelt.“

Harpa Sjöfn Nicolaidóttir Blöndal
Sveinspróf í pípulögnum
Viðbótarnám við Háskólagrunn HR
Byggingartæknifræði frá HR 2021

Tæknifræði
– Lögverndað starfsheiti sem tæknifræðingur   

– Öflug og hagnýt tækniþekking

– Getur veitt rétt til meistarabréfs 

– Veitir rétt til framhaldsnáms í verkfræði  

Tæknifræði hentar þeim einstaklingum vel sem vilja hagnýta tækni-
menntun sem býður upp á mikla möguleika, bæði í atvinnulífinu 
og í framhaldsnámi. Nemendur fá tækifæri til að fylgja verkefnum 
frá hugmynd til framkvæmdar þar sem fræðileg undirstaða er sett í 
tæknilegt samhengi. Slík þekking er dýrmæt þegar út á vinnumarkað-
inn er komið. 

Tæknifræðingar í atvinnulífinu
Tæknifræðingar eru eftirsóttir starfskraftar í iðnfyrirtækjum, á verk-
fræðistofum, hjá verktökum og opinberum aðilum. Tæknifræðingar 
starfa m.a. við stjórnun, eftirlit, ráðgjöf, framkvæmdir, hönnun og 
verkefnastjórnun á hinum ýmsu fagsviðum. 

Námsbrautir:
//  byggingartæknifræði
//  rafmagnstæknifræði
//  orku- og véltæknifræði

Starfsréttindi að 
loknu námi: 
Lögverndað  

starfsheiti sem  
tæknifræðingur

BSc
Gráða: 

31/2 ár
Lengd náms:

210
Fjöldi eininga: 

//

//



Byggingafræði
– Löggilt starfsheiti sem byggingafræðingur

– Fjarnám að hluta 

– Verkefnamiðað nám

– Öflugt starfsnám og samstarf við atvinnulífið

Sérþekking byggingafræðinga er eftirsótt á vinnumarkaði og hún nýtist í 
síauknum mæli við hönnun og byggingu mannvirkja. Námið skiptist í tvo hluta, 
fyrri hluti námsins er kenndur í fjarnámi með námsbraut í byggingariðnfræði en 
síðari hlutinn er 120 eininga verkefnamiðað nám, kennt í staðarnámi. 

Byggingafræðingar í atvinnulífinu
Að námi loknu eiga nemendur að vera færir um að sinna fjölbreyttum störfum 
í byggingariðnaði og atvinnulífi og þá sérstaklega sem fagaðilar í samstarfi við 
byggingahönnuði, byggingaryfirvöld og framkvæmdaraðila. 

BSc
Gráða: 

210
Fjöldi eininga: 

//

Starfsréttindi að 
loknu námi: 
Lögverndað  

starfsheiti sem  
bygginga-
fræðingur

// HR er eini íslenski háskólinn 
sem kennir byggingafræði

„Ég var búinn að vinna sem 

smiður í 10 ár og ákvað að 

breyta til og nýta mér í leiðinni 

alla þessa dýrmætu reynslu sem 

ég hef unnið mér inn. Námið er 

mjög praktískt, ég er búinn að vinna 

eitt sumar á arkitektastofu og ég fann 

hversu vel ég var undirbúinn að fara 

inn á vinnumarkaðinn eftir það sem 

ég hafði lært í náminu.“

Hákon Barðason
Sveinspróf í húsasmíði
Byggingariðnfræðingur frá HR
Byggingafræðingur frá HR 2019



Upplýsingalíkön í mannvirkjagerð auka gæði hönnunar og framkvæmda og 
stuðla að hagkvæmari byggingum með tilliti til rekstrar þeirra og líftíma. 

Nám í upplýsingatækni í mannvirkjagerð er tilvalið fyrir þau sem starfa í 
byggingariðnaði og við mannvirkjagerð og einnig þau sem vilja sérhæfa 
sig í þeim stafrænu umbreytingum sem nú eiga sér stað. Nemendur öðlast 
reynslu, þekkingu og færni í að leysa flókin og þverfagleg vandamál og 
stjórna verkefnum í upplýsinga líkönum.

Námið er kennt samhliða vinnu. Kennt er í staðarnámi í húsnæði HR tvo 
virka daga í viku milli kl. 16:00 - 19:00 yfir tvær annir.

Upplýsingatækni í 
mannvirkjagerð

Diplóma
Gráða: 

2 annir
Lengd náms:

30
Fjöldi eininga: 

//

//

Nám ætlað einstaklingum í atvinnulífinu sem vilja auka færni sína í rekstri 
og stjórnun. Útskrifaðir nemendur hafa aflað sér almennrar þekkingar og 
skilnings á undirstöðuatriðum í fjármálum fyrirtækja, hagfræði, fjármálastjórn, 
rekstrargreiningu og nýsköpun og stofnun fyrirtækja.

Inntökuskilyrði eru að hafa lokið einu af eftirfarandi: 

– meistaraprófi í iðngrein

– diplómaprófi í iðnfræði

– BSc-gráðu 

– stúdentsprófi eða 4. stigs vélstjórnarprófi og hafa að lágmarki fimm ára 
reynslu af rekstri fyrirtækis (umsóknir þeirra einstaklinga verða metnar 
sérstaklega).

Kennt er í fjarnámi með tveimur staðarlotum á önn.

Rekstrarfræði
Diplóma

Gráða: 

3 annir
Lengd náms:

45
Fjöldi eininga: 

//

//

Hagnýtt diplómanám fyrir atvinnulífið



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

INNTÖKUSKILYRÐI
Margar spennandi námsbrautir eru við Háskólann í Reykjavík fyrir einstaklinga 
sem hafa lokið iðnnámi. Í sumum tilvikum geta einstaklingar með iðnmenntun 
hafið nám í tæknigreinum strax en í öðrum þurfa þeir að bæta við sig 
einingum áður, oftast í Háskólagrunni HR. Á vefnum okkar má sjá meira um 
nauðsynlegan undirbúning í leiðarvísi um háskólanám fyrir iðnmenntaða:  
hr.is/namid/haskolanam-fyrir-idnmenntada

Til að fræðast meira um inntökuskilyrði í einstakar námsbrautir er mælt með 
því að skoða vefinn hr.is eða hafa samband við iðn- og tæknifræðideild.

// hr.is/namid/haskolanam-fyrir-idnmenntada
// itd@ru.is

Háskólinn í Reykjavík  |  Menntavegur 1  |  102 Reykjavík  |  S: 599 6200  |  hr.is

@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

SAMKVÆMT LISTUM
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