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Tölvunarfræðideild HR er stærsta deild sinnar tegundar á landinu og sú 
öflugasta í rannsóknum á þessu sviði. Nemendur og kennarar við deildina 
taka þátt í rannsókna- og nýsköpunarstarfi í samstarfi við innlendar og 
erlendar rannsóknastofnanir og fyrirtæki.

Náminu er skipt í grunnnám, meistaranám og doktorsnám. Einnig er hægt að stunda 
diplómanám í tölvunarfræði með vinnu. Grunnnám er tvo ár (diplóma) eða þrjú ár (BSc) 
ár að lengd og meistaranámið er tvö ár. Doktorsnám tekur að jafnaði þrjú til fjögur ár.

Er upplýsingatækninám fyrir þig?
– Viltu vinna við hönnun á hugbúnaði?

– Viltu þróa tölvuleiki framtíðarinnar og umhverfi í sýndarveruleika?

– Hefur þú gaman af stærðfræðilegum lausnum?

– Viltu fást við stjórnun upplýsingakerfa og fjármál fyrirtækja?

– Viltu vita hvað gervigreind er?

– Viltu veiða tölvurefi?

– Viltu setja upp gagnagrunna?

– Hefur þú áhuga á að forrita og hanna vefsíður?

Taktu þátt í að skapa framtíðina

TÖLVUNARFRÆÐIDEILD

„Ég byrjaði í öðru námi og kláraði 
það. Þar þurftum við að taka nokkra 
tölvunarfræðikúrsa og ég fann að ég vildi 
gera meira af því. Í hugbúnaðarverkfræðinni 
fannst mér allir kúrsarnir skemmtilegir. Ég 
hugsaði með mér að kannski ætti ég bara að 
læra það sem mér finnst skemmtilegast.“

Tómas Arnar Guðmundsson
BSc í hugbúnaðarverkfræði frá HR 2016
Dúx Háskólans í Reykjavík í júní 2016
Meistaranemi í í tölvunarfræði og verkfræði 
(Computational Science and Engineering) 
við Harvard-háskóla.

Að námi loknu
Tölvunarfræði, hugbúnaðarverkfræði og tölvunarstærðfræði eru undirstöður 
upplýsinga- og hátækniiðnaðar auk þess að tengjast fjölda annarra atvinnugreina. 
Í náminu er lögð áhersla á raunhæf verkefni sem eru góður grunnur fyrir störf 
að námi loknu. Útskrifaðir nemendur starfa meðal annars við hugbúnaðarþróun 
(greiningu og hönnun kerfa, vef- og viðmótshönnun, forritun, gæðaprófanir og 
fleira), stjórnun og rannsóknir.

Með því að sérhæfa sig og ljúka meistaragráðu geta útskrifaðir nemendur náð enn 
betra forskoti á vinnumarkaði, sérstaklega ef viðkomandi vill sinna stjórnunarstöðu. 



Námsleiðir

*Ljúka þarf tilskildum námskeiðum (undanförum)

BSc-nám í tölvunarfræði og tölvunarstærðfræði 
og MSc-nám í tölvunarfræði hafa hlotið 

alþjóðlegu gæðavottunina EQANIE

Alþjóðleg vottun



Nám í tölvunarfræði við HR hefur sérstöðu vegna sterkra tengsla við 
atvinnulífið og áherslu á raunhæf verkefni. Nemendur gera viðamikið 
lokaverkefni sem oftast er unnið í samstarfi við fyrirtæki. Að grunnnámi 
loknu öðlast nemendur réttindi sem tölvunarfræðingar og geta stundað 
meistaranám í tölvunarfræði.

Val innan tölvunarfræði
Nemendur geta valið milli þriggja mismunandi leiða innan tölvunarfræðinnar:

– Tölvunarfræði, almenn

– Rannsóknamiðuð tölvunarfræði

– Tölvunarfræði með viðskiptafræði sem aukagrein

Allar þrjár brautir veita aðgang að meistaranámi í tölvunarfræði en í 
rannsóknamiðaðri tölvunarfræði auka nemendur möguleika sína á að  
komast í framhaldsnám við erlenda háskóla.

Áherslulínur
Í lok fyrsta árs geta nemendur valið sér áherslulínu innan almennu 
tölvunarfræðinnar.

|  Fræðileg tölvunarfræði  |  Gervigreind  |  Hugbúnaðarfræði  |   
Leikjaþróun  |   Sálfræði  |  Vef- og viðmótsþróun

Tölvunarfræði
BSc 3 ár 180 Já
Gráða: Lengd náms: Fjöldi eininga: Skiptinám:

„Stærðfræði hefur alltaf verið uppáhaldsfagið 
mitt og að leysa flókin verkefni er það sem mér 
finnst mest gefandi við þetta nám. Tölvunarfræði 
er skemmtilegt fag sem býður upp á miklu fleiri 
möguleika en ég hafði gert mér grein fyrir, bæði 
hvað varðar framhaldsnám og starfsmöguleika. 
Ég hef aðeins fengið að kynnast því hvernig 
það er að starfa sem tölvunarfræðingur þegar 
ég vann raunverulegt verkefni í samstarfi 
við fyrirtæki. Ég vann það í hópi sem fékk að 
starfa í algjörlega nýju umhverfi sem var mjög 
lærdómsríkt.“

Ingibjörg Edda Snorradóttir
Nemi í tölvunarfræði
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Hluti náms við erlenda háskóla
Tölvunarfræðideild er með samstarfssamninga við háskóla um allan heim og 
nemendum býðst að fara í skiptinám til m.a. Indónesíu, Kína, Suður-Kóreu, 
Þýskalands, Japans, Austurríkis, Ítalíu, Póllands, Tékklands, Spánar, Danmerkur, 
Slóveníu, Hollands, Noregs, Rúmeníu og Frakklands.

Spennandi starfsnám: Fraunhofer eða CCP
Nemendur geta sótt um að fara í starfsnám til hinnar virtu Fraunhofer-
rannsóknastofnunar, í Maryland í Bandaríkjunum eða í München í Þýskalandi. Við 
Fraunhofer eru stundaðar öflugar rannsóknir í nánu samstarfi við ýmsar stofnanir 
og fá nemendur að taka þátt í þeirri vinnu. Nemendur fá greidd laun meðan á 
starfsnáminu stendur sem yfirleitt tekur sex mánuði. Nemendur geta jafnframt 
sótt um starfsnám innanlands hjá CCP Games. Starfsnámið er metið til eininga.

Keppnir og viðburðir
Tölvunarfræðideild stendur að margs konar viðburðum og keppnum eins og 
Forritunarkeppni, Hakkarakeppni HR og Forritunarkeppni framhaldsskólanna. 
Nemendur taka þátt í keppnum bæði innan skóla og utan og jafnframt alþjóðlegum 
forritunarkeppnum. Fjölmargir innlendir og erlendir gestafyrirlesarar heimsækja 
deildina ár hvert.

Fyrirlestrar á netinu – sveigjanlegt fyrirkomulag
Nemendur sækja bæði fyrirlestra og verklega dæmatíma. Upptökur af fyrirlestrum 
í mörgum skylduáföngum eru aðgengilegar í kennslukerfi skólans og hægt er að 
fylgjast með á netinu.

Rannsóknaverkefni
Nemendur geta unnið að rannsóknaverkefnum strax í grunnnámi í samvinnu 
við kennara eða rannsóknasetur innan deildarinnar. Kynningar eru haldnar 
reglulega þar sem rannsóknaverkefni innan hvers seturs eru kynnt og geta þá allir 
nemendur sótt um að taka þátt.



Skipulag náms

Forritun
Verkefnalausnir
Tölvuhögun
Strjál stærðfræði I
Verklegt námskeið*

Gagnaskipan
Strjál stærðfræði II
Vefforritun
Greining og hönnun hugbúnaðar
Verklegt námskeið 2*

1.ár
HAUST

VOR

Tölvusamskipti
Valnámskeið
Valnámskeið
Valnámskeið
Valnámskeið*

Valnámskeið
Valnámskeið
Valnámskeið
Lokaverkefni (15. vikur)

3.ár
HAUST

VOR

2.ár
HAUST

VOR

Stærðfræðigreining og tölfræði
Reiknirit
Hugbúnaðarfræði
Gagnasafnsfræði
Valnámskeið*

Forritunarmál
Grunnatriði stýrikerfa eða 
Stýrikerfi
Valnámskeið
Valnámskeið
Nýsköpun og stofnun fyrirtækja*

Tölvunarfræði
almenn

Forritun
Strjál stærðfræði f. verkfræðinema
Stærðfræði I
Verkefnalausnir
Verklegt námskeið 1*

Gagnaskipan
Línuleg algebra
Vefforritun 
Greining og hönnun hugbúnaðar
Verklegt námskeið 2*

1.ár
HAUST

VOR

Stöðuvélar og reiknanleiki 
Tölvusamskipti
Bundið val
Valnámskeið
Valnámskeið*

Bundið val
Valnámskeið
Valnámskeið
Lokaverkefni (15 vikur)

3.ár
HAUST

VOR

2.ár
HAUST

VOR

Gagnasafnsfræði
Reiknirit
Tölvuhögun
Hugbúnaðarfræði
Valnámskeið*

Gagnagreining
Forritunarmál
Stýrikerfi
Valnámskeið
Nýsköpun og stofnun fyrirtækja*

Tölvunarfræði
rannsóknamiðuð

Forritun
Verkefnalausnir
Tölvuhögun
Strjál stærðfræði I
Verklegt námskeið 1*

Gagnaskipan
Strjál stærðfræði II
Vefforritun
Greining og hönnun hugbúnaðar
Verklegt námskeið 2*

1.ár
HAUST

VOR

Gerð og greining ársreikninga
Hagnýt viðskiptakerfi
Fjármál fyrirtækja
Tölvusamskipti
Stefnumótun í upplýsingatækni*

Rekstrarstjórnun
Viðskiptagreind
Valnámskeið
Lokaverkefni (15. vikur)

3.ár
HAUST

VOR

2.ár
HAUST

VOR

Stærðfræðigreining og tölfræði
Reiknirit
Hugbúnaðarfræði
Reikningshald
Gagnavinnsla*

Rekstrargreining
Forritunarmál
Rekstrarhagfræði
Grunnatriði stýrikerfa eða 
Stýrikerfi
Nýsköpun og stofnun fyrirtækja*

Tölvunarfræði
með viðskiptafræði sem aukagrein

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



Lokaverkefni með fyrirtækjum 
Hefðbundin lokaverkefni eru hópaverkefni sem unnin eru í samstarfi við íslensk 
fyrir tæki. Nemendur fá aðstöðu í fyrirtækjunum og eru með tengilið innan 
fyrirtækisins ásamt leiðbeinanda og prófdómara sem er innan HR.

Rannsóknamiðuð lokaverkefni
Hópverkefni sem eru unnin í samstarfi við kennara deildarinnar. Þeir vinna 
þá að rannsóknaverkefni sem er í gangi innan deildarinnar. Leiðbeinandi og 
prófdómari eru líka innan HR.

Dæmi um lokaverkefni nemenda vorið 2016:
|  Verkefni unnið í samstarfi við Já hf. og Stofnun Árna Magnússonar í 
íslenskum fræðum  |  Æfingaforrit í síma fyrir hlaupara og hjólreiðamenn, í 
samstarfi við Gott form ehf./hlaup.is  |  Data Visualization for Bionic Devices, 
í samstarfi við Össur  |  InstaPOS - NFC App posi, í samstarfi við Valitor  |  
Smáforrit til að samþykkja reikninga, í samstarfi við Advania

Meðal kennara í 
grunnnámi eru:

Daníel Brandur Sigurgeirsson
Margfaldur handhafi kennsluverðlauna Tvíundar 
og hefur auk þess hlotið kennsluverðlaun 
HR. Daníel hefur sérhæft sig í kennslu í m.a. 
vefforritun og sér um starfsnám hjá nemendum 
deildarinnar.

Halldór Halldórsson
Handhafi kennsluverðlauna HR árið 2013 en 
hann kennir meðal annars strjála stærðfræði, 
línulega algebru og tölulega greiningu.

Hallgrímur Arnalds
Forstöðumaður grunnnáms í tölvunarfræði og 
hefur séð um samstarf deildarinnar við fyrirtæki 
og lokaverkefni.

Kári Halldórsson
Kári hefur um árabil kennt tölvugrafík, fengist 
við tölvuleikjagerð og stundað rannsóknir í 
gervigreind. Einnig hefur hann leiðbeint hópum í 
verklegum námskeiðum og lokaverkefnum, bæði 
almennum og rannsóknartengdum.

Marta Kristín Lárusdóttir
Sérfræðingur á sviði notendamiðaðrar 
hugbúnaðargerðar og kennir meðal annars 
námskeið um samskipti manns og tölvu.

Ólafur Andri
Er í stjórn samtaka leikjaframleiðenda, IGI 
(Icelandic Gaming Industry) og fulltrúi Íslands 
í Nordic Game samstarfinu. Hann er einn 
stofnenda Betware.

Námið samsvarar að mestu leyti fyrstu tveimur árunum í tölvunarfræði. Því 
má ljúka í staðarnámi eða háskólanámi með vinnu (HMV). Nemendur geta 
ákveðið að bæta við sig einu námsári til að ljúka BSc-prófi og öðlast þá 
starfsheitið tölvunarfræðingar. HMV nemendur sækja fyrirlestra á netinu 
(fyrir utan tvö skyldunámskeið) og dæmatíma utan hefðbundins vinnutíma.

Tölvunarfræði í samstarfi við Háskólann á Akureyri
Nemendur geta skráð sig í diplómanám í tölvunarfræði við HR en stundað námið 
á Akureyri. Námið er efnislega það sama og diplómanámið í tölvunarfræði sem er 
í boði við HR og nemendur ljúka sömu námsgráðu, en fyrirkomulag kennslunnar 
er frábrugðið. Nemendur hlusta á fyrirlestra sem fluttir eru í Reykjavík en sækja 
dæmatíma við HA. Gert er ráð fyrir að nemendur séu í fullu námi.

Tölvunarfræði
Diplóma 2 ár 120 Nei
Gráða: Lengd náms: Fjöldi eininga: Skiptinám:
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Tölvunarstærðfræði

2.ár
HAUST

VOR

Gagnasafnsfræði
Reiknirit
Tölvuhögun
Tölfræði 1
Stærðfræðileg forritun*

Forritunarmál
Hönnun og greining reiknirita
Stýrikerfi eða valnámskeið 
Bundið val
Nýsköpun og stofnun fyrirtækja*

1.ár
HAUST

VOR

Forritun
Strjál stærðfræði fyrir 
verkfræðinema
Stærðfræði I
Verkefnalausnir
Verklegt námskeið 1*

Gagnaskipan
Línuleg algebra
Stærðfræði II 
Algebra og fléttufræði
Rauntímalíkön*

Stöðuvélar og reiknanleiki 
Tölvusamskipti eða valnámskeið 
Dulritun og talnafræði
Bundið val
Valnámskeið*

Rökfræði í tölvunarfræði
Valnámskeið
Bundið val
Lokaverkefni (15 vikur)

3.ár
HAUST

VOR

Hugbúnaðarverkfræði

Forritun
Strjál stærðfræði fyrir 
verkfræðinema
Stærðfræði I
Eðlisfræði I
Verklegt námskeið 1*

Gagnaskipan
Línuleg algebra
Stærðfræði II 
Greining og hönnun hugbúnaðar
Nýsköpun og stofnun fyrirtækja*

1.ár
HAUST

VOR

2.ár
HAUST

VOR

Gagnasafnsfræði
Reiknirit
Tölvuhögun
Hugbúnaðarfræði
Valnámskeið*

Vefforritun
Forritunarmál
Stýrikerfi
Hugbúnaðarfræði II - prófanir
Verklegt námskeið 2*

3.ár
HAUST

VOR

Stöðuvélar og reiknanleiki  
eða Þýðendur
Tölvusamskipti
Tölfræði I
Valnámskeið
Valnámskeið*

Aðgerðagreining
Töluleg greining fyrir 
hugbúnaðarverkfræðinema
Valnámskeið
Lokaverkefni (15 vikur)

BSc 3 ár 180 Já
Gráða: Lengd náms: Fjöldi eininga: Skiptinám:

Tölvunarstærðfræði

Nám sem tengir saman stærðfræði og 
tölvunarfræði. Nemendur læra að beita 
stærðfræðilegum aðferðum við lausn flókinna 
viðfangsefna í tölvunarfræði, sem og að nýta 
tölvunarfræði við lausn vandamála í stærðfræði. 
Að grunnnámi loknu geta nemendur stundað 
meistaranám í tölvunarfræði.

BSc 3 ár 180 Já
Gráða: Lengd náms: Fjöldi eininga: Skiptinám:

Hugbúnaðarverkfræði

Hugbúnaðarverkfræði sameinar þekkingu á 
tölvutækni og undirstöðugreinum verkfræði. 
Nemendur læra verkfræðilegar aðferðir og 
beitingu þeirra við hönnun og smíði kerfa. Að 
grunnnámi loknu geta nemendur stundað MSc-
nám í tölvunarfræði eða hugbúnaðarverkfræði. 
Með MSc-gráðu í hugbúnaðarverkfræði öðlast 
nemendur réttindi sem verkfræðingar.
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*3ja vikna námskeið kennt í lok annar. 
Námsskipulag er birt með fyrirvara um breytingar.
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/sys/tur er félag fyrir stelpur í tölvunarfræðideild HR. 

Nemendafélagið Tvíund

Tvíund er hagsmunafélag nemenda í 
tölvunarfræðideild við HR. Markmið félagsins er 
að standa vörð um hagsmuni og velferð nemenda 
í tölvunarfræðideild, ásamt því að halda úti öflugu 
félagsstarfi.

Klúbbar innan Tvíundar:
– League of legends

– Anime

– Tvíund knattrak (fótbolti)

– Drekabanar (borðspil)

– IlluminaTe (te)

– Tvíund folf

– Tvíund foos (foosball)

„Þegar ég kom út á vinnumarkaðinn var ég strax tilbúinn til þess 
að takast á við þau vandamál sem lögð voru fyrir mig. Ég hafði 
nægan fræðilegan bakgrunn til að skilja vandamálið og vinna með 
öðrum að því að leysa það. Eftir útskrift hef ég unnið hjá fyrirtækjum innan 
bankageirans á Íslandi sem og erlendis. Þar eru gerðar miklar kröfur um að fólk sé vel 
að sér í vinnslu gagna og samskiptum við gangasafnskerfi. Eftir að hafa unnið með gögn 
í nokkur ár ákvað ég að fara í meistaranám í Svíþjóð í gervigreind og dreifðum kerfum. 
Í dag vinn ég að lokaverkefninu mínu hjá Spotify, þar sem ég smíða tölfræðimódel sem 
greinir og lýsir hegðun notenda. Hjá Spotify eru gerðar miklar kröfur um góðan fræðilegan 
grunn og mér finnst HR hafa undirbúið mig mjög vel fyrir það sem ég er að fást við í dag.“

Jökull Jóhannson
BSc í tölvunarfræði 2012
Starf: Gagnasérfræðingur hjá Spotify

Eftir útskrift „

„Við erum með vísindaferðir, sem eru skoðunar
ferðir til fyrirtækja í upplýsingatækni, og 
aðra viðburði á föstudögum. Svo má nefna 
Nýnemadjammið sem var haldið í byrjun skólaárs 
en þar var ísinn brotinn og við skemmtum okkur 
saman. Við héldum árshátíð þar sem við fórum í 
betri fötin og fögnuðum lífinu saman en þemað 
í ár var Harry Potter. Svo verður að minnast á 
keppni milli Tvíundar og Nörds, nemendafélags 
tölvunarfræðideildar HÍ um hinn stórglæsilega titil 
Ofurnörd síðasta vor; blóðugar ikeasamsetningar, 
foosball og fleira spennandi! Að sjálfsögðu var 
æsispennandi lokakvöld þar sem úrslitin réðust.“

Jóhanna María Svövudóttir
Formaður Tvíundar



„Þetta er mjög skemmtilegt nám og 
atvinnumöguleikarnir að því loknu frábærir. 
Tengingin við atvinnulífið er sterk, sem 
gefur nemendum tækifæri til að kynnast 
raunverulegum verkefnum og gefur 
fyrirtækjum einnig tækifæri til að kynnast 
mögulegum framtíðarstarfsmönnum. Ég er til 
dæmis að vinna verkefni með fyrirtæki núna 
sem snýst um að taka helling af gögnum 
frá þeim og sjá hvort hægt sé að bæta 
tölfræðilegar spár þeirra með gervigreind.“

Guðbjörn Einarsson
BS í tölvunarfræði frá HÍ 2010
Meistaranemi í tölvunarfræði við HR
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Sérhæfing sem fæst með meistaragráðu veitir meiri hreyfanleika innan 
fyrirtækja, sérstaklega í stjórnunarstörfum. Í framhaldsnámi hafa nemendur 
mörg tækifæri til sjálfstæðra rannsókna og þverfaglegs náms. Takmarkaður 
nemendafjöldi gerir kennurum kleift að vinna með hverjum og einum 
nemanda. Öll námskeið á meistarastigi eru kennd á ensku.

Alþjóðlegt samstarf
Samstarf tölvunarfræðideildar við rannsóknastofnanir og háskóla um allan heim 
gefur nemendum færi á að öðlast alþjóðlega reynslu sem veitir þeim forskot þegar 
sótt er um störf á alþjóðlegum vettvangi.

Aðstoðarkennsla
Hefð er fyrir því að meistaranemum standi til boða að taka þátt í kennslu sem 
launaðir aðstoðarmenn. Þeir sem hljóta forsetastyrk ganga fyrir um störf við 
aðstoðarkennslu.

Styrkir
Þeir sem hafa lokið BSc-námi með góðum árangri eiga kost á styrkjum sem felast í 
niðurfellingu skólagjalda, að hluta eða öllu leyti.

– Nýnemastyrkur fyrir meistaranema

– Alan Turing-styrkur sem nemur niðurfellingu allra skólagjalda í tvö ár

– Forsetastyrkur sem felur í sér niðurfellingu hluta skólagjalda þannig að nemandi 
greiðir einungis skólagjöld grunnnáms meðan á meistaranámi stendur

Athugið að umsókn um að hefja fullt meistaranám er jafnframt umsókn um 
ofangreinda styrki.

Viltu ná forskoti?
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Námsbrautir í meistaranámi:
Tölvunarfræði 
Sveigjanlegt nám sem gefur nemendum færi á að laga það að eigin áherslum 
og metnaði. Hægt er að velja rannsóknamiðað nám, þar sem lokaverkefnið er 
60 einingar, eða taka námskeiðsmiðað nám þar sem ljúka þarf 90 einingum í 
námskeiðum og 30 einingum í lokaverkefni. Námið er einkum ætlað þeim sem hafa 
lokið BSc-prófi í tölvunarfræði eða skyldum greinum.

Hugbúnaðarverkfræði 
Námið er samvinna tölvunarfræðideildar og tækni- og verkfræðideildar. 
Nemendur geta valið um tvískipt nám; annað hvort rannsóknamiðað nám þar 
sem lokaverkefni er 60 einingar eða námskeiðsmiðað þar sem lokaverkefni er 30 
einingar. Þeir nemendur sem hafa tilskilinn undirbúning í verkfræði þegar námi 
lýkur hljóta starfsheitið verkfræðingar. Nemendur verða að hafa lokið BSc-gráðu í 
hugbúnaðarverkfræði eða skyldum greinum.

Máltækni
Þverfaglegt svið sem spannar t.d. tölvunarfræði, málvísindi, gervigreind, tölfræði 
og sálfræði. Innan máltækninnar eru meðal annars smíðuð kerfi sem geta unnið 
með og skilið tungumál og stuðlað að notkun þeirra í samskiptum manns og tölvu. 
Nám í máltækni er bæði fyrir nemendur með BA-próf í hugvísindagreinum og BSc-
próf í raungreinum og tekið er inn í námsbrautina annað hvert ár. Ekki verður tekið 
inn í brautina haustið 2017.

MSc
Gráða: 

120 Já
Fjöldi eininga: Skiptinám:

2 ár
Lengd náms:

Meistaranám
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„Flestar þær rannsóknir sem ég stunda eru í fræðilegri tölvunarfræði, þar 
sem ég finn lausnir við vandamálum með því að búa til reiknirit og sanna 

virkni þeirra. Ég hóf rannsóknir mínar við HR með greiningum á reikniritum og 
líkönum sem tengjast þráðlausum netum. Á síðasta ári tók ég þátt í verkefni 
þar sem við bjuggum til svo kölluð prófanaborð með þráðlausum nettækjum 

og greindum svo hvernig tækin áttu samskipti sín á milli. Ég tók þátt í að greina 
niðurstöðurnar og setja þær fram í rituðu máli.

Ég hef áhuga á raunvísindum og kennslu á því sviði og myndi í framtíðinni vilja 
kenna við háskóla eða jafnvel í framhaldsskóla. Hugur minn stendur einnig til 
þróunar á kennsluaðferðum í stærðfræði og tölvunarfræði til að gera þessar 

greinar aðgengilegri. Þegar öllu er á botninn hvolft snýst stór hluti þessara 
fræðigreina um að leysa flóknar og áhugaverðar þrautir.“

Marijke Hilde Lore Bodlaender
Doktorsnemi í tölvunarfræði

MSc í tölvunarfræði 2012
BSc í stærðfræði og tölvunarfræði (tvöföld gráða) 2009

Námið er ætlað þeim sem vilja sinna rannsóknum og leiða 
framþróun á fræðasviðinu. 

Nemendur ljúka náminu yfirleitt á þremur til fjórum árum. Inntökuskilyrði í 
námið er MSc-gráða í tölvunarfræði eða skyldum greinum.

PhD 3 ár 180
Gráða: Lengd náms: Fjöldi eininga: 

Tölvunarfræði

Doktorsnám



– Tölvunarfræðideild HR var tilgreind sem 

fyrirmynd fyrir norska háskóla í alþjóðlegum 

upplýsingatæknirannsóknum ásamt 

tölvunarfræðideildum MIT, Georgia Tech, 

University of Southampton, Technion og 

ETH tækniháskólans í Zurich.

– Deildin hefur á að skipa mörgum 

af afkastamestu fræðimönnunum í 

tölvunarfræði á Íslandi samkvæmt DBLP-

gagnagrunninum (The DBLP Computer 

Science Bibliography).

– Vísindamenn tölvunarfræðideildar HR hafa 

hlotið Kurtzweil-verðlaunin tvisvar sinnum.

– CADIAplayer, sigursælasta leikjavélin með 

gervigreind í almennri leikjaspilun, var 

þróuð innan tölvunarfræðideildar HR.

Nýsköpun þvert á deildir

Nemendur í meistaranámi í HR geta valið námskeið í nýsköpunar- og 

frumkvöðlafræðum, þvert á deildir háskólans. Námskeiðunum er ætlað 

að auka þekkingu og færni nemenda á öllum helstu sviðum nýsköpunar: 

fræðilega þekkingu, skapandi nálgun á viðfangsefni, vöruþróun, 

áætlanagerð, stjórnun og fjármál. 



Gervigreindarsetur 
// cadia.ru.is
Í Gervigreindarsetri Háskólans í Reykjavík eru stundaðar rannsóknir 
á ýmsum sviðum gervigreindar, með fjögur kjarnasvið: Gervigreind 
í sýndarheimum og tölvuleikjum, leit og áætlanagerð, víxlverkun og 
samskipti í rauntíma og náttúruleg samskipti manns og vélar (tal, 
sjón, heyrn, skilningur). 

Dr. Yngvi Björnsson rannsakar upplýstar leitaraðferðir og vélrænt 
gagnanám og hagnýtingu slíkra aðferða t.d. í tölvuleikjum. Yngvi hefur 
haft umsjón með þróun leikjavélar sem hefur þrisvar sinnum unnið 
heimsmeistarakeppni í almennri leikjaspilun á heimsráðstefnu AAAI.

Dr. Hannes Högni Vilhjálmsson vinnur meðal annars að þróun vitvéla með 
félagslega færni innan Gervigreindarseturs HR.

Dr. Kristinn Þórisson er handhafi hinna virtu Kurzweil-verðlauna fyrir 
rannsóknir á sviði almennrar gervigreindar. Kristinn hefur, ásamt öðrum 
vísindamönnum innan deildarinnar, þróað nýja tegund athyglisstýringar fyrir 
gervigreindarkerfi.

Dr. David Thue rannsakar gervigreind sem notuð er í tölvuleikjagerð, 
hermun og öðru gagnvirku umhverfi með það að markmiði að þróa 
gervigreindarkerfi sem geta sjálf haldið utan um og bætt reynslu notandans.

Dr. Stephan Schiffel rannsakar leikjareiknirit, framsetningu þekkingar 
og beitingu leikjaspilunaraðferða. Í augnablikinu fæst hann við alhliða 
leikjaspilunaraðferðir sem byggja á stöðumati og  
Monte-Carlo hermunarleit. 

Rannsóknir

Rannsóknir fara að verulegu leyti fram innan sérstakra rannsóknasetra og þar gefst nemendum kostur á 
að vinna að spennandi verkefnum undir handleiðslu vísindamanna. Rannsóknasetrin vinna jafnframt að 
rannsóknum í samvinnu við innlenda og erlenda háskóla, fyrirtæki og stofnanir og aðra samstarfsaðila.

Helstu rannsóknasvið deildarinnar eru gervigreind, fræðileg tölvunarfræði og hugbúnaðar- og tölvukerfi.

Þekkingarsetur í fræðilegri tölvunarfræði 
// icetcs.ru.is
Markmið setursins er að byggja upp grunnrannsóknir 
hér á landi á stærðfræðilegum kjarnasviðum 
tölvunarfræði. Þar má telja hönnun og greiningu 
reiknirita, lífupplýsingafræði, strjála stærðfræði og 
reiknifræði.

Dr. Luca Aceto er fyrrverandi formaður Evrópusamtaka um 
fræðilega tölvunarfræði, EACTS (European Association 
for Theoretical Computer Science). Hann rannsakar 
m.a. samsíða ferli og merkingafræði ásamt rökfræði í 
tölvunarfræði. Luca hlaut rannsóknaverðlaun HR árið 2012.

Dr. Anna Ingólfsdóttir leiðir rannsóknahóp um samsíða 
ferli. Rannsóknir hennar eru á sviði fræðilegrar 
tölvunarfræði, reiknilíkana og rökfræði í tölvunarfræði. 
Anna er handhafi rannsóknaverðlauna HR árið 2013.

Dr. Henning Arnór Úlfarsson var um árabil formaður 
Íslenska stærðfræðafélagsins. Hann rannsakar fléttufræði, 
nánar tiltekið mynstur í umröðunum og reiknirit sem 
uppgötva og sanna tilgátur á því sviði.

Dr. Magnús Már Halldórsson rannsakar framtíð þráðlausra 
neta. Könnuð eru raunhæf líkön fyrir truflanir, með 
því markmiði að brúa bil milli fræðilegra og hagnýttra 
rannsókna. Magnús hlaut rannsóknaverðlaun HR árið 2010.



Máltæknisetur // Iclt.is
Setrið er samstarfsvettvangur tölvunarfræði-
deildar Háskólans í Reykjavík, Málvísinda stofnunar 
Háskóla Íslands og orðfræðisviðs Stofn unar Árna 
Magnússonar í íslenskum fræðum um rannsóknir, 
þróun og kennslu í máltækni.

Dr. Hrafn Loftsson er í stjórn Máltækniseturs Íslands 
sem hlaut sérstaka viðurkenningu á degi íslenskrar 
tungu árið 2013 fyrir að stuðla að aukinni notkun  
íslensku í nútímasamskiptatækni.

CRESS-setur
Hjá CRESS-setri HR rannsaka vísindamenn hönnun hugbúnaðarkerfa, allt 
frá því hvernig stór tölvukerfi og gagnasöfn eru smíðuð til þess að athuga 
hvort og hversu vel slík kerfi gegna sínu hlutverki miðað við nytsemi, 
skilvirkni og skalanleika.

Setrið samanstendur af fjórum undirhópum sem stunda kennslu og alþjóðlegar 
rannsóknir í fremstu röð á sviðum gagnasafnstækni, dreifðra tölvukerfa og 
notendamiðaðrar og formlegrar hugbúnaðargerðar.

Dr. Marta Kristín Lárusdóttir rannsakar samskipti manns og tölvu, nytsamlega 
hönnun og notendaprófanir hugbúnaðar. Einnig hefur Marta stundað rannsóknir á 
samvinnu hugbúnaðarfólks og notenda í Scrum- hugbúnaðarverkefnum.

Dr. Björn Þór Jónsson var einn stofnenda sprotafyrirtækis ins Videntifier  
Technologies en innan þess hefur verið þróuð myndgreiningartækni sem  
INTERPOL valdi fyrir gagnagrunna sína.

Dr. Marcel Kyas rannsakar tölvukerfi, sér í lagi ívafs- og dreifð kerfi. Meðal þeirra 
viðfangsefna sem hann er að fást við er þróun og mat á tækni til að staðsetja hreyf-
anlega hluti með nákvæmni innanhúss.

Dr. Mohammad Hamdaqa er hugbúnaðarverkfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi og 
framtíðarfræðingur. Helstu áhugasvið hans eru m.a. forritun skýja, hugbúnaðarverk- 
fræði, líkana rekin verkfræði og meðvituð kerfi (e. context-aware systems). Hann er 
handhafi bandarísku Golden Key-viður kenningarinnar og félagi í IEEE og ACM. 
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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.

AÐ HEFJA NÁM VIÐ HR
Sótt er um skólavist á hr.is/umsoknir.  
Upplýsingar um umsóknarfrest eru uppfærðar reglulega á vef háskólans, hr.is.

Inntökuskilyrði
Umsækjendur um grunnnám 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 að geti orðið umsókn sinni 
til framdráttar.

Inntökuskilyrði eru breytileg eftir deildum og má finna nánari 
upplýsingar um þau, ásamt upplýsingum um inntökuskilyrði í 
framhaldsnám, á hr.is.

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.

Skrifstofa tölvunarfræðideildar:
Afgreiðslutími alla virka daga milli kl. 13 og 15.
 scs_office@hr.is
 hr.is/td


