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Iðnfræði



– Lögverndað starfsheiti sem iðnfræðingur

– Veitir rétt til meistarabréfs ef nemandi hefur lokið sveinsprófi 

– Nemendur styrkja stöðu sína á vinnumarkaði 

– Kennt í fjarnámi

– Útskrifaðir iðnfræðingar geta bætt við sig einni önn í  
Háskólagrunni HR og eru þá komnir með stúdentspróf

– Hægt að stunda samhliða vinnu

Námsbrautir:
Byggingariðnfræði
Helstu námsgreinar eru byggingarfræði, burðarþolsfræði, rekstur og 
stjórnun og hagnýtt lokaverkefni. Byggingariðnfræðingar starfa hjá 
verktakafyrirtækjum, á verkfræðistofum, við byggingaeftirlit eða sem 
stjórnendur á byggingarstað. Þau sem ljúka námi í byggingariðnfræði 
geta haldið áfram í 120 eininga viðbótarnám sem veitir BSc-gráðu í 
byggingafræði.

Véliðnfræði
Í véliðnfræði er áhersla á véltæknilegar greinar, burðarþolsfræði, 
varma- og rennslisfræði, vélhlutahönnun, rekstur og stjórnun fyrirtækja 
ásamt hagnýtu lokaverkefni. Í atvinnulífinu starfa véliðnfræðingar á 
verkfræðistofum, við vélahönnun hjá orku- og framleiðslufyrirtækjum 
og við eftirlit með uppsetningu og framkvæmdum á ýmsum vélbúnaði.

Rafiðnfræði
Helstu námsgreinar eru rafmagnsfræði, raforkukerfisfræði og rafvélar, 
raflagnahönnun, iðntölvustýringar, stjórnun og rekstur ásamt hagnýtu 
lokaverkefni. Rafiðnfræðingar starfa á verkfræðistofum og hjá orku- og 
framleiðslufyrirtækjum við hönnun raflagna og við uppsetningu ýmissa 
rafmagns- og stýrikerfa.

Iðnfræði
Diplóma

Gráða: 

3 ár
eða styttra

Lengd náms:

90
Fjöldi eininga: 

//

//

Starfsréttindi að 
loknu námi:  
Lögverndað 

starfsheiti sem 
iðnfræðingur

Útskrifaðir iðnfræðingar geta 
bætt við sig einni önn í fullu 
námi við Háskólagrunn HR  

og geta þá hafið nám  
í tæknifræði

„Í HR er virkilega góð aðstaða og þeir sem eru 

í fjarnámi geta nýtt sér hana hvenær sólar-

hringsins sem er. Sem flugvirki eykur nám 

í iðn- og rekstarfræði til muna  möguleika 

mína innan framleiðslufyrirtækja. Hvort sem 

um ræðir rekstrar- og stjórnunartengd störf 

eða störf við tæknilegar framleiðslulausnir. 

Verkefnin eru hagnýt og praktísk og þau hafa 

verið mér gott veganesti t.a.m. hefur verið 

skemmtilegt að kynnast þrívíddar hönnun.“

Eðvald Ragnarsson
Nemi í iðnfræði



Fjarnám með staðarlotum
Námið er skipulagt sem þriggja ára nám 
samhliða vinnu en einnig er mögulegt að 
ljúka náminu á skemmri tíma. Iðnfræði er 
kennd í fjarnámi en tvær staðarlotur eru á 
hverri önn, eina helgi í senn.

Aðstaða
Víða á landsbyggðinni geta nemendur 
fengið aðstöðu til hópvinnu í símenntunar-
stöðvum, fræðslusetrum og háskólasetrum, 
en á höfuðborgarsvæðinu býðst nemendum 
vinnuaðstaða í Háskólanum í Reykjavík. 

Viðbótarnám
Rekstrarfræði - diplóma
45 eininga nám í rekstrargreinum, eins 
og fjármálastjórn, nýsköpun og stofnun 
fyrirtækja, hagfræði, rekstrargreiningu og 
fjármálum fyrirtækja. Námið tekur þrjár 
annir og er kennt í fjarnámi.

Upplýsingatækni  
í mannvirkjagerð  - diplóma
Tveggja anna, 30 eininga diplóma-
nám þar sem kennd er notkun þrívíðra 
upplýsingalíkana (BIM). Námið hentar vel 
m.a. byggingarstjórum, tæknifræðingum, 
byggingariðnfræðingum, verkfræðingum, 
arkitektum og byggingafræðingum. 

Byggingafræði - BSc
Eftir nám í byggingariðnfræði er hægt að 
bæta við 120 eininga námi í bygginga-
fræði og útskrifast með BSc-gráðu.

Skipulag námsins

// HAUST
Burðarþolsfræði 
Tölvustudd hönnun í Revit og 
AutoCad
Bókfærsla og reikningshald 
// VOR
Burðarþol byggingarvirkja  
Byggingarfræði - byggingartækni  
Stjórnun, rekstur og öryggi

Byggingariðnfræði 
1. ár 2. ár 3. ár

// HAUST
Hitunarfræði og lagnir  
Efnisfræði - steinsteypa  
og viðhald
Upplýsingalíkön í mannvirkjagerð 
// VOR
Efnisfræði byggingarefna
Framkvæmdafræði og verkstjórn

// HAUST
Landmælingar  
Gæðastjórnun í 
mannvirkjagerð 
Lögfræði
Jarðtækni  
// VOR
Lokaverkefni  

// HAUST
Rafmagnsfræði  
Tölvustudd hönnun í Revit og 
AutoCad  
Bókfærsla og reikningshald   
// VOR
Rafeindatækni  
Raforkukerfisfræði og rafvélar  
Stjórnun, rekstur og öryggi

Rafiðnfræði 
1. ár 2. ár 3. ár

// HAUST
Stafræn tækni  
Iðntölvustýringar  
Lýsingartækni og reglugerð 
// VOR
Iðntölvur og skjámyndir  
Raflagnahönnun  

// HAUST
Reglunar- og 
kraftrafeindatækni  
Lögfræði 
// VOR
Lokaverkefni  

1. ár 2. ár 3. ár
// HAUST
Burðarþolsfræði 
Tölvustudd hönnun í Inventor  
og Autocad  
Bókfærsla og reikningshald   
// VOR
Vélhlutafræði  
Tölvustudd hönnun II  
Stjórnun, rekstur og öryggi  

Véliðnfræði 

// HAUST
Stafræn tækni  
Efnisfræði og framleiðslutækni  
Véltæknileg hönnun 
// VOR
Varma- og rennslisfræði 
Framkvæmdafræði og verkstjórn  

// HAUST
Iðntölvustýringar  
Lögfræði
// VOR
Lokaverkefni  



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

INNTÖKUSKILYRÐI
Námið hentar þeim sem hafa lokið iðnnámi. Auk þess eru gerðar kröfur um bók-
legan undirbúning, umfram bóklegt nám til sveinsprófs, sem hægt er að stunda 
í fjarnámi í HR samhliða iðnfræðináminu. Þau sem hafa lokið meistaranámi í iðn-
grein eða stúdentsprófi uppfylla kröfur um bóklegan undirbúning. Til að útskrifast 
sem iðnfræðingur þarf nemandi að hafa lokið sveinsprófi í iðngrein á viðkomandi 
sviði og veitir námið þá rétt til meistarabréfs.

// hr.is/grunnnam/idnfraedi
// itd@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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