HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK

Tæknifræði

Tæknifræði í HR
– Löggilt starfsheiti sem tæknifræðingur
– Góð aðstaða til bóklegs og verklegs náms
– Öflugt starfsnám
– Traust undirstaða
– Hagnýt og raunhæf verkefni
– Getur veitt rétt til meistarabréfs

Kennarar

Kennarar hafa mikla starfsreynslu af hönnun, framleiðslu og framkvæmdum og eru
ad jafnaði í miklum samskiptum við nemendur.

Hugmynd – hönnun – framkvæmd – rekstur

Nemendur fá tækifæri til að fylgja verkefnum eftir frá hugmynd til framkvæmdar þar
sem fræðileg undirstaða er sett í tæknilegt samhengi.

Aðstaðan

Nemendur hafa aðgang að góðri aðstöðu bæði til lesturs og lausna á hagnýtum
verkefnum. Þeir hafa meðal annars aðgang að vélsmiðju, orkutæknistofu,
byggingastofu og rafeindatæknistofu.

Tæknifræðingar í atvinnulífinu

Tæknifræðingar eru eftirsóttir starfskraftar í iðnfyrirtækjum, á verkfræðistofum, hjá
verktökum og opinberum aðilum. Tæknifræðingar starfa við stjórnun, eftirlit, ráðgjöf,
framkvæmdir, verkefnastjórnun og hönnun.

Annirnar í HR

12+3

Annir í HR eru brotnar upp í tvo hluta. Fjögur námskeið
eru kennd í 12 vikur og síðan er prófað úr þeim. Að
prófum loknum tekur við þriggja vikna námskeið þar sem
námsefnið er sett í hagnýtt samhengi með verkefnavinnu,
hópavinnu, gestafyrirlesurum eða samstarfi við fyrirtæki.
Nemendurnir fá þjálfun í aðferðum við hugmyndavinnu og verkefna
stjórnun, samskiptum og kynningum. Þessi færni er svo þjálfuð betur
með ýmsum námskeiðum í gegnum allt námið.

Framsæknir tækniháskólar í samstarfi

Iðn- og tæknifræðideild HR er í samtökum sem heita CDIO.
Markmið þeirra er að mennta tæknifræðinga, veita þeim traustan
og fræðilegan grunn en þjálfa þá jafnframt í að beita þekkingunni
til að leysa raunhæf verkefni í hópavinnu.
Aðrir skólar í CDIO eru meðal annars:
– DTU, Danmarks Techniske Universitet
– Chalmers University of Technology
– Delft University of Technology
„Í mínu starfi þarf ég að takast á
við verkefni sem snúa að öllu því
sem viðkemur framkvæmdum,
viðhaldi og rekstri fasteigna. Námið
í byggingartæknifræðinni var
frábær undirbúningur og hjálpaði
mér mikið við að fóta mig í þessum
fjölbreyttu verkefnum.“

Andri Þór Arinbjörnsson
Byggingartæknifræðingur
og framkvæmdastjóri
eignaumsýslusviðs Reita

Er tæknifræði fyrir þig?
Í tæknifræði er lögð áhersla á að byggja upp verkvit, fræðilega
fagþekkingu og tengsl við atvinnulífið. Námið er tilvalið fyrir þau
sem vilja geta hafið starfsferil sinn strax að loknu BSc–námi.
Þau sem útskrifast með lokapróf í tæknifræði hljóta lögverndaða
starfsheitið tæknifræðingur.

Tæknifræði
Gráða:

BSc
//

Lengd náms:

3 1/2 ár

//

Fjöldi eininga:

210

Starfsréttindi að
loknu námi:
Lögverndað
starfsheiti sem
tæknifræðingur

Námsbrautir:
Byggingartæknifræði

Námið undirbýr nemendur fyrir störf tengd hönnun og rekstri mannvirkja svo
sem gatna, bygginga, flugvalla, virkjana og hafna. Einnig umsýslu fasteigna,
störf í fagtengdri stjórnsýslu á vegum ríkis og sveitarfélaga, stjórnun og eftirlit
í verktaka- og framleiðslufyrirtækjum og þróun á umhverfisvænum framtíðarlausnum fyrir byggingariðnaðinn.

Rafmagnstæknifræði

Spennandi fagsvið sem spannar allt frá rafeindabúnaði til raforkukerfa. Innan
rafmagnstæknifræði eru tvö áherslusvið; lágspenna og háspenna. Í lágspennu
er lögð áhersla á t.d. rásagreiningu, sjálfvirkni og fjarskiptatækni. Einnig er
unnið náið með öðrum deildum s.s. tölvunarfræði og heilbrigðisverkfræði að
úrlausn verkefna.
Háspenna veitir nemendum þekkingu og færni tengda háspennubúnaði, raforkukerfum og orkutækni. Sterk tengsl eru við atvinnulífið í gegnum starfsnám,
hagnýt verkefni og lokaverkefni.

Orku- og véltæknifræði

Þessi grein tæknifræðinnar snýr að hönnun, greiningu og rekstri orkukerfa og
vélrænna kerfa. Hún byggir meðal annars á tölvustuddri hönnun, varma- og
straumfræði, efnisfræði og vélahönnun ásamt reglun og stýringum. Lögð er
áhersla á öll svið framleiðsluferils, frá hönnun og greiningu að hermun og smíði
ásamt prófunum og rekstri. Nemendur sem velja orkutækni fá sterkan grunn
fyrir störf í ört vaxandi orkugeira.

Frá skyldunámskeiðum
til sérhæfingar
1. önn
2. önn
3. önn

Nemendur ljúka skyldunámskeiðum.

4. önn
5. önn
6. önn
7. önn

Nemendur sérhæfa sig með því að stunda starfsnám,
taka valnámskeið eða fara í skiptinám.
Nemendur ljúka viðamiklu lokaverkefni, sem byggist á
sérhæfingu hvers og eins, oft í samvinnu við fyrirtæki.

Nemendur sem uppfylla inntökuskilyrði hefja nám samkvæmt
hefðbundnu námsskipulagi.
Nemendur sem hafa lokið iðnnámi (sveinsprófi eða burtfararprófi),
iðnnámi með viðbótarnámi til stúdentsprófs eða stúdentsprófi af
félagsfræði- eða viðskiptafræðibraut hefja nám sitt í Háskólagrunni HR
eða taka stöðupróf.

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 inntökuskilyrði en vilja rifja upp námsefnið
og sjá hvar þau standa áður en nám hefst.
Áhugasöm eru hvött til að hafa samband við verkefnastjóra námsins.
„Maður lærir hvernig maður á að nálgast vandamál og
leysa þau, ekki síst með því að vinna verkefnin í alvöru.
Við höfum greiðan aðgang að svakalegum græjum
og dóti þar sem við höfum gert tilraunir og fengið að
hanna og smíða okkar eigin verkefni.“

Sigríður K. Kristjánsdóttir
Nemi í rafmagnstæknifræði

Meistaranám
Tæknifræðingum bjóðast ótal möguleikar á framhaldsnámi.
Byggja má meistaranám í verkfræði ofan á BSc-gráðu í
tæknifræði, bæði hér heima og erlendis.

Forskot með öflugu starfsnámi
Markmið með starfsnámi er að auka þekkingu nemenda á því sviði sem
þeir stunda nám á, með vinnu við úrlausn raunhæfra viðfangsefna undir
leiðsögn leiðbeinenda úr atvinnulífinu, búa þá undir störf að námi loknu,
efla tengsl þeirra við atvinnulífið og að þeir tileinki sér sjálfstæð og
markviss vinnubrögð. Iðn- og tæknifræðideild er með samninga við um
40 fyrirtæki og stofnanir og nemendum býðst að taka allt að 12 einingar
í starfsnámi. Starfsnám er skylda í byggingar- og rafmagnstæknifræði
en valnámskeið í orku- og véltæknifræði. Stærri verkefni, s.s. lokaverk
efni, eru oftast unnin í samvinnu við fyrirtæki og stofnanir.

Dæmi um fyrirtæki þar sem tæknifræðingar starfa
og hafa boðið upp á starfsnám:

Formula Student
RU Racing, lið skipað nemendum af
tæknisviði HR, hefur keppt í Formula Student
kappaksturskeppninni síðustu ár. Liðið hefur
tvisvar sinnur verið á meðal 20 efstu liðanna
sem verður að teljast frábær árangur.

Orka
náttúrunnar

Mannvit

Valka

Trefjar

HS
Orka

Jáverk

Orkuveita
Reykjavíkur

VHE
vélaverkstæði

Ístak

VSÓ Ráðgjöf

Landsvirkjun

Verkís

RURobotics
Össur

Marel

Samey

Efla

Róbótaklúbburinn er hugsaður fyrir nemendur
sem hafa áhuga á að koma að vélmennasmíðum.
Þekking á vélmennum er ekki skilyrði fyrir þátttöku.
Klúbburinn vinnur að fjölbreyttum verkefnum og
tekur þátt í hönnunarkeppnum.

Icelandair

Alcoa

Vegagerðin

Arctic Trucks

rurobotics.org // Facebook síða: @RURobotics

Skipulag námsins
1. ár

HAUST

VOR

2. ár
HAUST

VOR

Byggingartæknifræði

Rafmagnstæknifræði

Orku- og véltæknifræði

Stærðfræði og Matlab
Hönnun, ferli og framkvæmd
Stöðu- og burðarþolsfræði
Hugmyndavinna
Grunnur að aflfræði
Inngangur að tæknifræði*
//
Stærðfræði II
Burðarþolsfræði
Byggingareðlisfræði
Tölfræði
Umhverfi og vistvæn byggð*

Stærðfræði og Matlab
Eðlisfræði I
Hugmyndavinna
Stafræn tækni
Inngangur að tæknifræði*
//

Stærðfræði og Matlab
Eðlisfræði I
Hugmyndavinna
Stöðu- og burðarþolsfræði
Inngangur að tæknifræði*
//

Stærðfræði II

Stærðfræði II

Eðlisfræði II

Efnisfræði og vinnsla

Forritun fyrir verkfræðinema

Vélhlutafræði

Tölfræði

Tölfræði

Gæðakerfi og reglugerðir

Tölvustudd smíði og hönnun*

Jarðtækni og hagnýt jarðfræði
Efnisfræði
Rennslisfræði
Landmælingar - landupplýsingakerfi
Vega- og gatnagerð I*
//

Stærðfræði III
Rafsegulfræði og hálfleiðarar
Greining rafrása
Mælitækni
Hagnýtt verkefni II*
//

Stærðfræði III
Tölvustudd burðarþolsfræði FEM
Hreyfiaflfræði
Varmafræði I
Vélhlutahönnun*
//

Lagnahönnun: vatns-, hita- og fráveitur

Rafmagnsvélar

Rafmagns- og raforkufræði

Álag, öryggi og tölvustudd hönnun

Hönnun rafrása

Varmafræði II

Tré- og stálvirki I

Merki og kerfi

Varmaflutnings- og straumfræði

Steinsteypuvirki I

Gagnaskipan (lágspenna) eða
Raflagnahönnun (háspenna)

Tölvustudd hönnun

Hagnýtt verkefni - BIM*

3. ár
HAUST

VOR

*3ja vikna námskeið kennt í lok annar.
Námsskipulag er birt með fyrirvara um breytingar.

Starfsnám
Valnámskeið
Valnámskeið
Verkefnastj. og framkvæmdafræði*
//
Framkvæmdastjórnun
Valnámskeið
Valnámskeið
Valnámskeið
Nýsköpun og stofnun fyrirtækja*

Róbótar - hagnýtt verkefni*

Nýsköpun og stofnun fyrirtækja*
Fjarskiptakerfi
Reglunarfræði
Rafeindatækni
Mechatronics (lásp.) eða Raforkukerfi I (hásp.)
Verkefnast. og framkvæmdafræði (háspenna)
eða Hagnýtt verkefni (lágspenna)*
//
Iðntölvur og vélmenni
Starfsnám
Rafeindatækni II EÐA
Fjarskiptakerfi II
Valnámskeið

Hagnýtt verkefni í varma/straumfræði*

Stýritækni
Reglunarfræði
Framleiðslutækni
Straumfræði og straumvélar
Verkefnastj. og framkvæmdafræði*
//
Hönnun
Sveiflufræði
Valnámskeið
Valnámskeið
Nýsköpun og stofnun fyrirtækja*

Valnámskeið*

4. ár
HAUST

Aðferðafræði
Lokaverkefni
Valnámskeið

Aðferðafræði
Lokaverkefni
Valnámskeið

Aðferðafræði
Lokaverkefni
Valnámskeið

SAMKVÆMT LISTUM

Að hefja nám í
tæknifræði

ER HR

Sótt er um skólavist á hr.is/umsoknir.

í 1. sæti

Upplýsingar um umsóknarfrest og skólagjöld eru á vef háskólans, hr.is.

INNTÖKUSKILYRÐI

háskóla í heiminum þegar horft
er til tilvitnana í vísindagreinar
eftir starfsmenn

Til að hefja nám í tæknifræði þarf stúdentspróf, lokapróf úr Háskólagrunni HR,
4. stigs vélstjórnarpróf eða sambærilegt. Mikilvægt er að umsækjendur hafi
góðan undirbúning í stærðfræði og eðlisfræði, sjá nánar á hr.is.
Þeim sem ekki hafa stúdentspróf eða tilskilinn raungreinaundirbúning úr
framhaldsskóla er bent á nám í tækni- og verkfræðigrunni í Háskólagrunni HR
eða möguleikann á að taka stöðupróf.

í 301. - 350. sæti

// hr.is/grunnnam/taeknifraedi
// itd@ru.is

yfir bestu háskóla
í heiminum

53.

besti ungi háskóli í heimi
@haskolinnireykjavik
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