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Íþróttafræðinám í HR undirbýr verðandi íþróttafræðinga fyrir  
störf á fjölmörgum sviðum íþrótta og líkams- og heilsuræktar við  
kennslu, þjálfun og stjórnun.

Af hverju íþróttafræði við HR?
Frábær tækifæri bíða nemenda til að vinna á vettvangi; í skólum, hjá 
íþróttafélögum, í stofnunum, í sérsamböndum og með bestu íþróttamönnum 
þjóðarinnar í ákveðnum íþróttagreinum. Nemendur njóta fyrsta flokks 
aðstöðu í húsnæði HR og íþróttamannvirkjum í Laugardal og að Hlíðarenda.

Sérhæfing á þriðja ári
Á þriðja námsári velja nemendur íþróttaþjálfunarbraut, íþróttakennarabraut  
eða lýðheilsubraut.

Skiptinám erlendis
Íþróttafræðisvið HR er í alþjóðlegu samstarfi við erlenda háskóla sem standa 
framarlega á sviði íþróttafræða. Nemendur geta meðal annars sótt um 
skiptinám við Íþróttaháskólann í Köln sem þykir einn sá besti á þessu sviði. 

Er íþróttafræði fyrir þig?
Hefur þú áhuga á...

– íþróttum?

– íþróttakennslu?

– þjálfun íþrótta?

– þjálfun afreksíþróttafólks?

– íþróttavísindum?

– líkams- og heilsurækt?

Fjölbreytt og krefjandi nám

ÍÞRÓTTAFRÆÐI Í HR

– að starfa með börnum og  
unglingum í íþróttum?

– að bæta heilsu almennings á öllum aldri?

– stjórnun í íþróttum?

– sálfræði íþróttanna?

– lýðheilsu?



„Ég hafði alltaf hugsað mér að gera það að atvinnu minni að 
auka lífsgæði fólks og því fannst mér tilvalið að velja íþróttafræði. 
Ástæðan fyrir því að ég valdi HR er sú að ég vildi fjárfesta í 
framtíðinni og fá sem mest út úr náminu; bestu kennsluna og 
bestu aðstöðuna. Meirihluti námsins er verkefnamiðaður og 
við fáum fjölmörg tækifæri til þess að efla tengslanet okkar úti í 
atvinnulífinu. Í verknáminu vann ég með fötluðum börnum og ég 
hef ákveðið að sérhæfa mig í að bæta lífsgæði fatlaðra.“

Kolbrún Sjöfn Jónsdóttir
BSc-nemi í íþróttafræði við HR
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Nám sem er í senn fjölbreytt og krefjandi, 
fræðilegt og verklegt enda öðlast nemendur 
þekkingu og færni sem nýtist í kennslu, 
þjálfun og stjórnun. Áhersla er lögð á íþróttir 
og hreyfingu sem mikilvægan þátt í forvörnum 
og heilsueflingu. Nemendur geta á þriðja 
námsári valið þrjár mismunandi námsleiðir til 
sérhæfingar og snúa þær að íþróttakennslu, 
íþróttaþjálfun og lýðheilsu.

Að námi loknu
Að loknu grunnnámi útskrifast nemendur sem 
íþróttafræðingar. Fjölbreytt tækifæri bíða 
íþróttafræðinga eftir námið, t.d. störf hjá skólum, 
íþróttafélögum, æskulýðsfélögum, fyrirtækjum, 
stofn unum, sveitarfélögum og heilsuræktarstöðvum 
eða áframhaldandi nám og rannsóknir í íþrótta- og 
lýðheilsufræðum. 

Ef frekara nám verður fyrir valinu er hægt að velja 
um tvær leiðir til sérhæfingar; MSc í íþróttavísind-
um og þjálfun eða MEd í heilsuþjálfun og kennslu. 
Nemendur sem ljúka bæði BSc- og MEd-gráðum í 
íþróttafræði öðlast kennsluréttindi í skólum.

Íþróttafræði
BSc 3 ár 180
Gráða: Lengd náms: Fjöldi eininga: 
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Meistaranám í íþróttavísindum og þjálfun felur í sér sérhæfingu í þjálfun 
keppnis- og afreksíþróttafólks og rannsóknum á sviði íþróttafræði. 

Námið er samsett úr námskeiðum sem fjalla m.a. um íþróttarannsóknir og 
rannsóknaraðferðir, skipulag og hugmyndafræði þjálfunar og hvernig hámarka 
megi getu með þjálfun sem byggir á forsendum lífeðlisfræði, þjálffræði, sálfræði 
og næringarfræði. Námið er rannsóknatengt og fræðilegt og lýkur með 30 eininga 
lokaverkefni.

Tvíþætt gráða frá HR og Molde
Nemendur geta lokið 60 einingum frá HR og 60 einingum frá Molde-háskóla í 
Noregi og þar með útskrifast með tvíþætta gráðu frá báðum háskólum. Þessir 
nemendur útskrifast með MSc í Sport Management frá Molde og MSc í 
íþróttavísindum og þjálfun frá HR.

Íþróttavísindi og þjálfun

MSc 2 ár 120
Gráða: Lengd náms: Fjöldi eininga: 

Starfsréttindi að loknu námi: Námið getur veitt kennsluréttindi á grunn-  
og/eða framhaldsskólastigi.

Í meistaranámi í heilsuþjálfun og kennslu fjalla námskeið um kennslufræði, 
forvarnargildi hreyfingar, áhrifaþætti heilbrigðis, skipulag og hlutverk kennarans og 
heilsuþjálfarans. Lögð er áhersla á hvernig hámarka megi lífsgæði með skipulagðri 
og fjölbreyttri hreyfingu á öllum aldri. Námið er bæði starfstengt og fræðilegt.

Heilsuþjálfun og kennsla

MEd 2 ár 120
Gráða: Lengd náms: Fjöldi eininga: 

„Í HR eru góðir kennarar og það er gott aðgengi 
að þeim. Námskeiðin eru fjölbreytt og svo koma 
nemendur úr hinum ýmsu áttum sem gerir 
námið enn áhugaverðara. Að vera menntaður 
íþróttafræðingur skiptir miklu máli þegar 
þjálfarastörf eru annars vegar.“

Patrekur Jóhannesson
Landsliðsþjálfari Austurríkis í handknattleik karla
Meistaranemi í íþróttavísindum og þjálfun
BSc í íþróttafræði frá HR 2008



„Eftir að náminu lauk var mig farið að langa vinna við þjálfun 
í fullu starfi, þekkingin sem ég öðlast í náminu er svo mikil að 
mig langaði að miðla henni strax. Kennsla var samt líka inni í 
myndinni og ég fékk boð um að starfa sem umsjónarkennari 
og sem íþróttakennari. Að lokum fékk ég frábært starf hjá 
Handknattleiksdeild Kópavogs (HK) þar sem ég starfa í dag 
sem yfirþjálfari og aðstoðarþjálfari meistaraflokks kvenna. 

Alla daga fæ ég að hugsa um og vinna í því sem mér þykir 
skemmtilegast. Aðaláherslur mínar sem yfirþjálfari 

eru að koma að mótunar- og uppbyggingarstarfi 
sem á sér stað innan HK. Ég vinn með öðrum 
þjálfurum og á í miklum samskiptum við foreldra 
ásamt því að sinna mörgum öðrum verkefnum. 

Námið kemur mikið við sögu í allri þessari vinnu 
og fræðilegur grunnur og þjálfun í árangursríkum 

og góðum samskiptum hefur nýst mér afar vel.“

Hákon Hermannsson Bridde
BSc í íþróttafræði frá HR 2014
MEd í heilsuþjálfun og kennslu frá HR 2016
Starf: Yfirþjálfari hjá HK

Skipulag náms

Skyldunámskeið sem allir nemendur taka

Námskeið á 3. ári til sérhæfingar

„Strax eftir útskrift fékk ég vinnu á Geðdeild 
Landspítalans við Hringbraut og starfa 
þar enn í hlutastarfi. Þegar ég byrjaði 
þar var lítil hreyfing í boði fyrir fólk í 
innlögn önnur en einstaka göngutúrar. 
Nú er skipulögð virkni fyrir deildir 
orðin rútína alla daga og þar að auki 
tek ég fólk að mér í einstaklings- og 
hópþjálfun. Nýlega tók ég við stöðu 
yfirþjálfara hjá Frjálsíþróttadeild ÍR. Sú vinna 
er fjölbreytt en þar sé ég um utanumhald ýmissa verkefna 
og er í samskiptum við þjálfara, iðkendur og aðra sem 
koma að íþróttinni og reyni að sjá til þess að bæði þjálfarar 
og iðkendur séu að fá það sem þau þurfa innan vallar 
sem utan. Sá breiði grunnur þekkingar á ýmsum sviðum 
íþróttafræðinnar sem ég tók með mér úr náminu hefur nýst 
vel í nær öllu því sem ég hef tekið mér fyrir hendur. Þar að 
auki hafa þau faglegu vinnubrögð sem ég tileinkaði mér í 
náminu yfirfærst á það sem ég geri í vinnunni.“

Kristín Birna Ólafsdóttir
MSc í íþróttavísindum og þjálfun frá HR 2013
Starf: Yfirþjálfari hjá Frjálsíþróttadeild ÍR

Verknám
Nemendur auka þekkingu sína á því sviði sem þeir stunda nám á og búa sig 
undir störf að námi loknu með verknámi. Dæmi um verknámsstaði síðustu ára: 

|  ÍSÍ  |  Íþróttafélög  |  Mörkin  |  ÍBR  |  Grunnskólar  |  KKÍ  |  Reykjalundur  |  
FSÍ  |  Heilsuborg  |  KSÍ  |  Framhaldsskólar  |  Líkamsræktarstöðvar  |  HSÍ  |  
Leikskólar  |  Geðsvið LSH

Sund II

Verknám - grunnskólar

Fimleikar og leikfimi

Valdar greinar

Lokaverkefni

Afreksþjálfun

Sérhæfing í íþróttaþjálfun

Stjórnun

Lokaverkefni

Einka- og heilsuþjálfun

Sérhæfing í lýðheilsu

Stjórnun

Lokaverkefni

Íþróttakennarabraut Íþróttaþjálfunarbraut Lýðheilsubraut

„
Líffærafræði

Vinnulag í háskólanámi

Handknattleikur/Knattspyrna

Heimur íþrótta

Hugmyndavinna

Hagnýt leiðtoga- og kennslufræði

Lífeðlisfræði

Hreyfingafræði

Þjálffræði

Sund, skyndihjálp og björgun

Íþróttasálfræði

Hreyfiþróun og nám

Næring og heilsa

Lýðheilsufræði

Frjálsar íþróttir og viðburðastjórnun

Aðferðafræði og tölfræði I

Styrktarþjálfun 

Körfuknattleikur/Blak

Aðferðafræði og tölfræði II

Sérkennsla

Verknám - samfélag

Íþróttameiðsl, forvarnir og 
endurhæfing

Afkastamælingar



AÐ HEFJA NÁM VIÐ HR
Sótt er um skólavist á hr.is/umsoknir.  
Upplýsingar um umsóknarfrest eru uppfærðar reglulega á vef háskólans, hr.is.
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Inntökuskilyrði í BSc-nám
Umsækjendur þurfa að hafa lokið stúdentsprófi, 
frumgreinaprófi HR eða öðru sambærilegu prófi. Við mat 
á umsóknum er tekið tillit til einkunna á stúdentsprófi, 
frumgreinaprófi HR, frekari menntunar, starfsreynslu, 
þátttöku í félagsstörfum og áhugamála. Umsækjendur eru 
því hvattir til að gera grein fyrir öllu því sem þeir telja geta 
orðið umsókn sinni til framdráttar.

Inntökupróf í grunnnám íþróttafræði fer fram fyrsta 
laugardag í júní ár hvert.

Inntökuskilyrði í framhaldsnám má finna á vefnum  
hr.is/tvd/ithrottafraedi.

Skrifstofa tækni- og verkfræðideildar:
Afgreiðslutími alla virka daga milli kl. 13 og 15.
 tvd@ru.is
 hr.is/tvd

Skólagjöld og námslán
Upplýsingar um skólagjöld má nálgast á vef skólans, hr.is/skolagjold. 
Upplýsingar um námslán fyrir skólagjöldum og/eða framfærslu má 
finna á vef Lánasjóðs íslenskra námsmanna, lin.is.

Styrkir til náms við HR
Háskólinn í Reykjavík veitir styrk þeim nýnemum sem sýnt hafa 
framúrskarandi árangur í námi í framhaldsskóla. Styrkurinn nemur 
skólagjöldum á fyrstu önn námsins. Styrkurinn er veittur nemendum 
sem hefja grunnnám á haustönn. 

Þeir nemendur sem bestum árangri ná á hverju próftímabili eiga kost 
á að komast á forsetalista og fá skólagjöld næstu annar niðurfelld.

Fleiri styrkir standa nemendum til boða og er hægt að fá upplýsingar 
um þá á hr.is/styrkir.


