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Hvað langar þig að gera?
Langar þig að læra eitthvað sem nýtist þér vel í framtíðinni?
Einstaklingar eiga misauðvelt með að taka ákvarðanir og nálgast ákvarðanatökuna 
með mismunandi hætti. Sumir eru hvatvísir, aðrir örlagatrúar, geta ekki ákveðið sig, 
fresta ákvörðun; sumir beita rökum, aðrir innsæi og enn aðrir ögra. Eitt er víst að 
námsval getur verið flókið ferli. Þú ert ekki bara að velja nám, þú ert á vissan hátt að 
velja þér farveg sem á sinn þátt í að skapa þér framtíð.  Framtíð þín skiptir máli og því 
ber að vanda valið.

Þegar velja á nám eða starf við hæfi þarf að taka þrjú skref: 
     1.   Öðlast skýran skilning á sjálfum sér, áhuga, hæfni og metnaði.
     2.   Afla þekkingar á kröfum viðkomandi starfa og hvað þau hafa upp á að bjóða.
     3.   Meta þessar upplýsingar í ljósi eigin persónueinkenna og starfsumhverfisins. 

Þér er velkomið að leita til náms- og starfsráðgjafar HR. Þar eru m.a. veittar 
upplýsingar um námið við HR og einstaklingar aðstoðaðir við að átta sig á áhuga 
sínum og styrkleikum. Þar er einnig hægt að taka áhugasviðspróf gegn vægu 
próftökugjaldi.

Náms- og starfsráðgjöf HR býður upp á opna viðtalstíma alla virka daga nema 
föstudaga frá 13:30 - 16:00. Einnig er hægt að bóka viðtal með því að senda tölvupóst 
á netfangið namsradgjof@hr.is.

Vonandi hjálpar þessi bæklingur til við ákvörðunartökuna. Í honum er yfirlit yfir allar 
námsbrautir í grunnnámi við HR, auk þess sem bent er á leiðir í meistaranámi.
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Af hverju HR?
Námið í HR er lagað að kröfum atvinnulífsins og samfélagsins hverju sinni. Rætur HR liggja í stofnun Tækniskóla 
Íslands árið 1964, sem síðar varð Tækniháskóli Íslands, þar sem lögð var áhersla á lærdóm með raunhæfum 
verkefnum. Þessi nálgun hefur verið höfð í hávegum allar götur síðan með fjölbreyttu námsmati, verkefnamiðuðum 
námskeiðum, dæmatímum, hópavinnu, starfsnámi og verkefnum í samstarfi við fyrirtæki og stofnanir í samfélaginu.
Kennsluhættir við HR eru í sífelldri endurskoðun og leitast er við að nota fjölbreyttar aðferðir.
Þar sem nemendafjöldinn er takmarkaður gefst aukinn sveigjanleiki í kennslu.

Sagan í stuttu máli
Tækniháskóli Íslands og HR sameinuðust árið 2005. Þá hafði HR verið starfandi í 17 ár eða frá stofnun Tölvuháskóla 
Verzlunarskóla Íslands. Árið 1998 var Viðskiptaháskólinn í Reykjavík stofnaður á grunni Tölvuháskólans auk þess sem 
boðið var upp á nám í viðskiptafræði. Árið 2000 var nafninu breytt í Háskólinn í Reykjavík og árið 2002 var komið á
fót lagadeild. Akademískar deildir eru núna fjórar við HR: Lagadeild, tölvunarfræðideild, tækni- og verkfræðideild
og viðskiptadeild. 

HR er alþjóðlegur 
rannsóknarháskóli 
Í háskóla er ekki eingöngu stunduð kennsla, þar verður jafnframt til ný þekking.
Í rannsóknastarfi ber HR sig saman við erlenda háskóla og hefur náð góðum árangri 
enda starfa fræðimenn eftir skýrri rannsóknastefnu og birta samkvæmt henni 
niðurstöður sínar í alþjóðlegum, ritrýndum tímaritum.
Alþjóðlega viðurkenndar rannsóknir skipta miklu máli því þær eru gæðastimpill á 
háskólastarfið.

HR er alþjóðlegur háskóli í víðum skilningi; nemendur eru hvattir til að fara í 
skiptinám, margir erlendir kennarar eru í starfsliði HR og fer hluti kennslu fram 
á ensku. Námsbrautir innan HR hafa hlotið alþjóðlega gæðavottun (BSc-nám í 
viðskiptafræði og MBA-nám).

Þjónusta við nemendur
Námið í Háskólanum í Reykjavík er krefjandi en að sama skapi er leitast við að veita 
nemendum þá þjónustu sem auðveldar eðlilega framvindu náms. Kennarar eru að 
jafnaði í miklum samskiptum við nemendur og húsnæðið býður upp á afar góða 
aðstöðu til lesturs, hópavinnu og verklegra æfinga.

Í HR er öflug náms- og starfsráðgjöf. Ráðgjafar eru m.a. með opna viðtalstíma og 
skipuleggja námskeið yfir skólaárið til að greiða úr ýmsum atriðum sem geta hvílt á 
nemendum. Þeim gefst jafnframt kostur á að sækja vinnusmiðjur um atvinnuleit og fá 
ráðgjöf t.d. varðandi ferilskrá, kynningarbréf og viðtalstækni. Náms- og starfsráðgjöf 
veitir einnig aðstoð ef nemandi þarf sérúrræði í námi.

Hjá bókasafni HR er í boði öll almenn bókasafns- og upplýsingaþjónusta eins og útlán, 
upplýsingaleit og millisafnalán. Jafnframt geta nemendur leitað aðstoðar varðandi 
heimildaleit og –skráningu og fleira.



Námið og lífið í HR
Grunnur og sérhæfing 
Háskólanámið hefst með grunnnámi sem tekur yfirleitt þrjú ár.
Að því loknu öðlast nemendur aukna sérhæfingu með meistaranámi 
sem tekur að öllu jöfnu tvö ár. Í heildina er háskólanámið því oftast 
fimm ár, þó að vissulega séu undantekningar á þeirri reglu. 

Dæmi um grunnnám og sérhæfingu : 
•   BSc í viðskiptafræði – MSc í markaðsfræði
•   BSc í tölvunarfræði – MIM í upplýsingastjórnun
•   BSc í rafmagnstæknifræði – MSc í raforkuverkfræði
•   BA í lögfræði með viðskiptafræði sem aukagrein – ML í lögfræði

Ef nemanda vantar nauðsynlegan undirbúning til að klára 
stúdentspróf eða bæta við sig einingum í raungreinum getur 
viðkomandi hafið háskólaferil sinn í frumgreinanámi HR.

Flestar námsbrautir eru kenndar í staðarnámi. Sumar námsbrautanna 
eru þó kenndar í fjarnámi, eins og diplómanám í tölvunarfræði og 
iðnfræði, og hægt er að stunda grunnnám í viðskiptafræði í fjarnámi.

Starfsnám
Samspil námsins í HR við atvinnulífið er einn þeirra þátta sem skapar því sérstöðu. 
Nemendur HR vinna raunhæf verkefni, oft í samstarfi við fyrirtæki, og fá þannig 
einstakan undirbúning fyrir áskoranir að námi loknu og öðlast um leið forskot á 
vinnumarkaði.

Nemendur hafa til dæmis unnið stefnumótunarverkefni fyrir hótel, unnið 
vöruþróunarverkefni í nýsköpunarfyrirtækjum og hönnunarverkefni hjá 
verkfræðistofum, samið gæðahandbók fyrir framleiðslufyrirtæki, fundið 
aðferð til að lesa upplýsingar rafrænt úr ársskýrslum, þróað tölvuleiki, gert 
markaðsrannsóknir og starfað við Héraðsdóm Reykjavíkur.

Skiptinám
Nemendur geta í flestum tilvikum tekið eina 
eða tvær annir við erlenda samstarfsskóla HR 
og fengið þær metnar sem hluta af náminu. 
Skólarnir sem standa nemendum til boða eru 
bæði innan Evrópu og í öðrum heimsálfum. 
Reglur um skiptinám og námsmat eru 
mismunandi eftir deildum og veitir hver þeirra 
allar nánari upplýsingar.  

Hægt er að sjá mögulega áfangastaði á
hr.is/skiptinam.

Félagslíf
Háskólinn í Reykjavík hefur frá upphafi stuðlað 
að öflugu félagslífi stúdenta. SFHR er öflugt 
hagsmunafélag allra nemenda við HR.
Undir það heyra nemendafélög deilda sem 
vinna náið saman og virkja nemendur með 
ýmsum viðburðum.

„Í HR eru  sjö nemendafélög, eitt fyrir hverja 
námsbraut, sem öll vinna að sama markmiðinu, 
að gera háskólaárin sem eftirminnilegust. 
Hér líður varla sú vika þar sem ekkert er að 
gerast, ef það er ekki vísindaferð þá eru það 
ólympíuleikar HR, árshátíðir, útilegur eða 
fyrirlestrar.

Stjórn Stúdentafélags HR hefur undanfarin ár 
staðið vörð um hagsmuni nemenda skólans 
bæði innan byggingarinnar sem og utan.
Þar má helst nefna baráttu um betri lánakjör 
LÍN, verð í Málinu, mötuneyti HR, og aðstöðu 
nemenda til náms og afþreyingar. Ég hlakka til 
að sjá sem flesta á nýnemadeginum í haust.“

  Viðskiptafræði
Fyrirtæki og stofnanir sem tekið hafa við nemendum í starfsnám eru t.d. Deloitte, 
Landspítalinn, VERT, Ölgerðin, NOVA, Virðing, Fjármálaeftirlitið, Vífilfell, Icelandair 
Group, PwC, VÍS, KPMG, Síminn og Vodafone.

  Sálfræði
Í sálfræði geta nemendur stundað vettvangsnám sem fer fram á fjölbreyttum 
sviðum innan fyrirtækja og stofnana, til dæmis á heilbrigðisstofnunum, 
meðferðarheimilum, hjá ráðgjafarfyrirtækjum, auglýsingastofum, grunnskólum og 
leikskólum.

  Tækni- og verkfræði
Tækni- og verkfræðideild er með samninga við rúmlega 30 fyrirtæki og stofnanir 
um starfsnám. Nemendum býðst að taka starfsnám í stað valnámskeiðs. Stærri 
verkefni, s.s. lokaverkefni í tæknifræði og iðnfræði og meistaraverkefni í verkfræði 
eru oftast unnin í samvinnu við fyrirtæki og stofnanir.

  Tölvunarfræði
Lokaverkefni nemenda í grunnnámi eru yfirleitt unnin í samvinnu við fyrirtæki. 
Á árinu 2014 hönnuðu nemendur t.d frumgerð að leik í leikjaumhverfinu Unity, 
skannlausn fyrir snjallsíma og spjaldtölvur og netbókhaldsapp. 

  Íþróttafræði
Meðal verkefna eru íþróttaþjálfun og kennsla hjá íþróttafélögum, skólum, 
líkamsræktarstöðvum, heilbrigðisstofnunum og fyrirtækjum. Einnig skipulagning
og framkvæmd íþróttaviðburða, íþróttamælingar og prófanir.

  Lögfræði
Meistaranemum stendur til boða að stunda starfsnám hjá stofnunum,
fyrirtækjum og lögmannsstofum.

Andri Sigurðsson
Formaður Stúdentafélags HR



Margar leiðir til að læra
Í HR eru námsbrautir og kennsluaðferðir í stöðugri endurskoðun. Nemendur taka virkan þátt í náminu, eru þjálfaðir í 
gagnrýnni hugsun og rækta sköpunargáfuna í fjölbreyttum verkefnum. Í HR eru kennarar óhræddir við að brjóta upp 
kennsluna á miðri önn og nemendur eru hvattir til að láta til sín taka í innlendum og alþjóðlegum keppnum.

Verkefnatengt laganám
Á vorönn á öðru ári ljúka nemendur málflutningsnámskeiði sem miðar að því að þjálfa 
nemendur í skjalagerð, ræðumennsku og málflutningi. Nemendur við lagadeild fá þar að
auki æfingu í málflutningi með sviðsetningu raunverulegra viðfangsefna og eru vel undirbúnir 
fyrir lögmannsstörf að námi loknu. Í HR er fullbúinn dómsalur sem notaður er til þjálfunar
í málflutningi. 

Hamfaradagar
Á fyrsta námsári í verkfræði og tæknifræði standa nemendur frammi fyrir raunhæfu verkefni 
sem þarf að takast á við og skoða frá mörgum hliðum. Viðfangsefni nemenda hafa verið að 
koma með nýstárlegar hugmyndir að brú yfir Fossvoginn, bregðast við eldgosi í nágrenni 
Reykjavíkur, undirbúa Eurovision-keppnina á Íslandi og gera aðgerðaráætlun vegna 
bólusóttarfaraldurs. Nemendur vinna í hópum við að útfæra lausnir og leysa þau fjölmörgu 
vandamál sem upp gætu komið varðandi t.d. tæknimál og skipulagningu. Þeir kynna svo 
niðurstöður sínar fyrir leiðbeinendum og öðrum nemendum.

Læra með því að keppa
Nemendur í tölvunarfræði geta tekið þátt í margs konar viðburðum og keppnum. Þar á 
meðal eru Forritunarkeppni HR, Hakkarakeppni HR, Hugmyndasamkeppni HR og alþjóðlegar 
forritunarkeppnir. Lið frá HR náði fjórða sæti af 2300 í alþjóðlegri forritunarkeppni sem haldin 
var á vegum IEEE á Íslandi. Tölvunarfræðideild skipuleggur þar að auki Forritunarkeppni 
framhaldsskólanna í samstarfi við nemendur. 

Frumkvöðlar framtíðarinnar
Í námi við viðskiptadeild HR er lögð rík áhersla á að nemendur kynnist nýsköpun og 
frumkvöðlastarfsemi. Á fyrsta ári ljúka nemendur í viðskiptafræði skyldunámskeiðinu Nýsköpun 
og stofnun fyrirtækja, þar sem þeir vinna að eigin viðskiptahugmynd og viðskiptaáætlun. Á 
námskeiðinu kynna nemendur verkefnið reglulega með svokölluðum lyftukynningum þar sem 
ein mínúta gefst til að „selja“ hugmyndina hugsanlegum fjárfestum. Nemendur þurfa jafnframt 
að gera frumeintak af vöru ef það á við og sýna fram á að hugmyndin skili hagnaði.

Hagnýt atferlisgreining í verki
Námskeiðið Hagnýt atferlisgreining veitir nemendum 
í grunnnámi á sálfræðisviði tækifæri til að beita þeim 
aðferðum sem þeir hafa lært til þess að hafa áhrif á hegðun 
einstaklinga og dýra. Nemendur hafa þjálfað hamstur í að 
velja rétta leið í gegnum völundarhús og fiska til sækja mat 
sinn á ákveðinn stað í búri svo dæmi séu nefnd.



Skólagjöld og styrkir

Kveðja frá rektor

Hvernig sæki ég um?

Upplýsingar um skólagjöld má nálgast á vefnum undir hr.is/skolagjold.
Námið í HR er lánshæft hjá Lánasjóði íslenskra námsmanna. Upplýsingar um lán fyrir 
skólagjöldum og/eða framfærslu má finna á vef LÍN, lin.is.

Nýnemastyrkir
Háskólinn í Reykjavík veitir afburðanemendum, sem eru nýir nemendur í HR, styrk 
sem nemur skólagjöldum á fyrstu önn námsins. Til að geta sótt um styrkinn þarf fyrst 
að sækja um skólavist í HR. Þeir sem eru að fara í þriggja ára BA- eða BSc-nám geta 
sótt um. Nýnemastyrkur er veittur á haustönn og vorönn.

Forsetalisti
Þeir nemendur sem bestum árangri ná á hverri önn geta komist á forsetalista og fá 
skólagjöld næstu annar skv. námsskipulagi niðurfelld.

Aðrir styrkir
Fleiri styrkir standa nemendum til boða, sjá á vefnum undir hr.is/styrkir.

Háskólanám er ein besta fjárfesting sem völ er á og 
skiptir miklu máli að vanda valið þegar að því kemur 
og horfa þá skýrt til framtíðar.

Háskólinn í Reykjavík er háskóli atvinnulífsins; 
framsækinn alþjóðlegur háskóli sem leggur kapp 
á að nemendur fái þá þekkingu, reynslu og getu 
sem undirbýr þá vel fyrir lífið að loknu námi. Þetta 
gerir HR með vönduðu kennslustarfi sem byggir á 
akademískum styrk en HR er leiðandi á sínum sviðum 
á Íslandi í rannsóknum. Þetta gerir HR jafnframt með 
því að tengja nemendur við atvinnulíf og alþjóðlegt 
samfélag í gegnum hagnýt verkefni, starfsnám, 
skiptinám og samstarf við fyrirtæki.

Heimurinn breytist hratt og því skiptir öllu máli að hafa 
styrka stöðu á vinnumarkaði í alþjóðlegri samkeppni. 
Háskólinn í Reykjavík veitir útskrifuðum nemendum 
dýrmætt samkeppnisforskot. Vonandi leiða næstu 
skrefin á menntaveginum þig í hinn öfluga hóp 
nemenda Háskólans í Reykjavík.

Dr. Ari Kristinn Jónsson 
Rektor Háskólans í Reykjavík

Sótt er um námið á vefnum hr.is/umsoknir. Viðkomandi þarf að nýskrá sig með því að 
velja notendanafn og lykilorð og þá er hægt að skrá sig út af vefnum og inn aftur eftir 
því sem hentar.

Auk rafrænnar umsóknar þarf að skila nauðsynlegum fylgigögnum í afgreiðslu 
háskólans, annars er umsókn ekki afgreidd. Með fylgigögnum er átt við staðfest afrit 
af stúdentsprófi, stimpluðum af skólanum, á pappírsformi í afgreiðslu HR. Skönnuð 
skírteini eru ekki tekin gild. Þeir nemendur sem ekki hafa fengið stúdentsprófskírteini í 
hendurnar áður en umsóknarfrestur rennur út geta skilað staðfestu afriti af námsferli 
og tekið fram í umsókn að lokaskírteini verði skilað eins fljótt og auðið er.

Umsóknarfrestur fyrir grunnnám (BSc- og BA-nám) og frumgreinanám á haustönn
er 5. febrúar - 5. júní.



Lögfræði
•   Ertu góður greinandi? Viltu geta greint lögfræðileg álitaefni?
•   Viltu fá yfirgripsmikla þekkingu á helstu sviðum lögfræðinnar?
•   Hefur þú áhuga á siðferðilegum álitamálum?
•   Viltu tileinka þér sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð?
•   Viltu auka víðsýni þína og frumleika í hugsun?
•   Hefur þú áhuga á að starfa sem lögfræðingur á alþjóðavettvangi?

Í lagadeild HR er lögð áhersla á verkefnatengt laganám sem undirbýr nemendur vel 
fyrir störf að  námi loknu. Kennarar hvetja til  umræðu og þjálfa nemendur með því að 
láta þá fást við raunhæf verkefni í tímum sem líkja má við dæmatíma í öðrum fögum.

Grunnnámsbrautir eru tvær: BA í lögfræði og BA í lögfræði með viðskiptafræði sem 
aukagrein. Með því að ljúka BA-gráðu í lögfræði með aukagrein hefur nemandinn 
aflað sér fullnægjandi grunnþekkingar í lögfræði til að halda áfram í meistaranámi en 
hefur jafnframt haldgóða þekkingu sem í ákveðnum tilvikum fullnægir skilyrðum fyrir 
meistaranámi í viðskiptafræði.

Ef lokið er lögfræði með aukagrein getur nemandi bætt við sig einu ári í viðskiptafræði 
og útskrifast að því loknu með tvær námsgráður: BA í lögfræði með viðskiptafræði 
sem aukagrein og BSc-gráðu í viðskiptafræði með lögfræði sem aukagrein.

„Háskólinn í Reykjavík leggur mikla áherslu á úrlausn raunhæfra verkefna.
Í grunnnáminu fékk ég til að mynda mál í hendurnar sem þá var fyrir héraðsdómi. 

Það var reglulega gaman að fá slíka innsýn í raunverulegt dómsmál og meðferð 
þess en ég flutti málið í dómsalnum í HR eins og ég væri að flytja það í héraðsdómi. 
Laganámið hefur á heildina litið verið mjög góður undirbúningur og ég finn strax að 

sú þekking og reynsla sem ég hef fengið í HR nýtist mér mjög vel í vinnunni.“

Árni Þórólfur Árnason
Meistaranemi í lögfræði

Dæmi um námskeið
Fjármunaréttur, stjórnskipunarréttur, raunhæft 
verkefni, nýsköpun og stofnun fyrirtækja, 
samkeppnisréttur, fjölskyldu- og erfðaréttur, 
sakamálaréttur, hugverkaréttur.

Lengd náms 
Að öllu jöfnu tekur fimm ár að ljúka grunn- og 
meistaranámi. Þeir sem ljúka meistaranámi við 
deildina að undangengnu grunnnámi í lögfræði og 
a.m.k. 240 ECTS í lögfræðigreinum teljast hafa lokið 
fullnaðarprófi í lögfræði. Þannig uppfylla þeir almenn 
menntunarskilyrði til að gegna störfum dómara og 
málflytjenda.

Að námi loknu
Lögfræðingar starfa við lögmanna- og dómarastörf, 
á lögfræðisviðum ráðuneyta, hjá embætti 
ríkislögreglustjóra, tollstjóra eða skattstjóra, hjá 
fjármálafyrirtækjum, bönkum og tryggingafyrirtækjum. 
Þeir eru stjórnendur í fyrirtækjum, stjórnmálamenn, 
sérfræðingar hjá alþjóðastofnunum og margt fleira.

Af hverju lögfræði við HR?
•   Námið er verkefnatengt og nemendur fá
    markvissa þjálfun
•   Áhersla á fjölbreyttar kennsluaðferðir og námsmat
    og vandaða endurgjöf til nemenda
•   Takmarkaður nemendafjöldi
•   Nemendur hafa til afnota fullbúinn dómsal til
     æfinga í málflutningi
•   Engin 100% lokapróf

Gráða: BA
Einingar: 180
Lengd náms: 3 ár
Skiptinám mögulegt: Nei
Fjarnám: Nei

Brautir:
•  Lögfræði
•  Lögfræði með viðskiptafræði sem
   aukagrein

Gráða: ML
Einingar: 120
Lengd náms: 2 ár
Skiptinám mögulegt: Já
Fjarnám: Nei

Brautir:
•  Lögfræði

Nánar á hr.is/ld

Grunnnám

Meistaranám



Viðskiptafræði
•   Hefur þú áhuga á stefnumótun, rekstri fyrirtækja og stofnana, markaðsfræði,
     stjórnun og fjármálum?
•   Langar þig að greina og vinna með tölulegar upplýsingar?
•   Myndir þú vilja stofna fyrirtæki?
•   Langar þig að takast á við fjölbreytt verkefni?
•   Vilt þú halda starfsmöguleikum þínum í framtíðinni opnum?

Í starfi viðskiptadeildar er lögð áhersla á gæði náms og kennslu, nýsköpun, 
alþjóðlega sýn, takmarkaðan nemendafjölda og góða þjónustu. Unnið er að því að 
efla frumkvæði nemenda ásamt því að veita þeim sterkan fræðilegan grunn.

Grunnnám í viðskiptafræði skapar trausta undirstöðu í lykilþáttum viðskipta.
Námið er með EPAS-vottun sem byggir á alþjóðlegum samanburði og tekur 
til fjölmargra þátta er varða gæði náms. Til að búa nemendur sem best undir 
framhaldsnám og störf í alþjóðlegu umhverfi er hluti námsins á ensku.

Viðskiptadeild hefur skrifað undir viljayfirlýsingu PRME (Principles for Responsible 
Management Education) varðandi menntun ábyrgra stjórnenda. Þar með hefur 
deildin skuldbundið sig til að mennta nemendur í anda samfélagsábyrgðar, halda 
hugtakinu á lofti og hvetja til þess að atvinnulífið tileinki sér það. HR hefur jafnframt 
gert samstarfssamning við Festu, miðstöð um samfélagslega ábyrgð.

Grunnnámsbrautir eru þrjár: BSc í viðskiptafræði, BSc í viðskiptafræði með lögfræði 
sem aukagrein og BSc í viðskiptafræði með tölvunarfræði sem aukagrein.

Dæmi um námskeið
Reikningshald, neytendahegðun og markaðssamskipti, 
nýsköpun og stofnun fyrirtækja, hagnýt tölfræði, 
alþjóðaviðskipti, stefnumótun, viðskiptasiðfræði, 
mannauðsstjórnun.

Lengd náms 
Grunnnám í viðskiptafræði er þrjú ár og að því loknu 
er hægt að leggja stund á tveggja ára meistaranám til 
sérhæfingar.

Að námi loknu
Viðskiptafræði er fjölbreytt og þverfagleg og því starfa 
viðskiptafræðingar á flestum sviðum atvinnulífsins;
við rekstur fyrirtækja, fjármál, stjórnun og 
stefnumótun, markaðsmál, framleiðslu, reikningshald 
og endurskoðun og mannauðsstjórnun. Margir stofna 
sitt eigið fyrirtæki.

Af hverju viðskiptafræði við HR?
•   Alþjóðlega gæðavottað nám
•   Markviss þjálfun: Áhersla á hagnýta verkefnavinnu
     og starfsnám
•   Sterk tengsl við atvinnulífið
•   Kennarar með fræðilega þekkingu og reynslu
     úr atvinnulífinu
•   Nemendur á þriðja ári geta sótt um að fara í
    starfsnám hjá fyrirtæki

„Það sem mér finnst best við kennsluna hér í HR er að hún er lifandi. Skólinn er 
framsækinn og skemmtilegur og kennararnir hafa áhuga og metnað

fyrir því sem þeir eru að gera.“

Guðbjörg Erla Ársælsdóttir
Nemi í viðskiptafræði

Gráða: BSc
Einingar: 180
Lengd náms: 3 ár
Skiptinám mögulegt: Já
Fjarnám: Já

Brautir:
•  Viðskiptafræði 
•  Viðskiptafræði með lögfræði
   sem aukagrein
•  Viðskiptafræði með tölvunarfræði
   sem aukagrein

Gráða: MSc, MABI, MAcc eða 
MIM
Einingar: 120
Lengd náms: 2 ár

Brautir:
•  Alþjóðaviðskipti og markaðsfræði 
•  Markaðsfræði
•  Mannauðsstjórnun og vinnusálfræði
•  Viðskiptafræði
•  Fjármál fyrirtækja
•  Stjórnunarreikningsskil og
    viðskiptagreind 
•  Reikningshald og endurskoðun 
•  Upplýsingastjórnun

Nánar á hr.is/vd

Grunnnám

Meistaranám



Gráða: BSc
Einingar: 180
Lengd náms: 3 ár
Skiptinám mögulegt: Já
Fjarnám: Nei

Sálfræði
•   Vilt þú skilja hugsun, hegðun og tilfinningar fólks?
•   Langar þig að læra hvernig er hægt að hafa áhrif á hegðun einstaklinga og hópa?
•   Myndir þú vilja bæta velferð og heilsu fólks?
•   Hefur þú áhuga á félagslegum samskiptum og samvinnu?
•   Langar þig að framkvæma sálfræðilegar tilraunir og stunda rannsóknir?

Á sálfræðisviði viðskiptadeildar er boðið upp á krefjandi og metnaðarfullt nám sem
er byggt á alþjóðlegum viðmiðum og reynslu og er sérstaklega hannað til
að koma til móts við ströngustu alþjóðlegar kröfur. Notast er við fjölbreyttar
náms- og kennsluaðferðir og er rík áhersla lögð á faglega kennslu í smærri hópum
og einstaklingsmiðaða leiðsögn.

Nemendur geta farið í vettvangsnám sem fer fram á fjölbreyttum sviðum innan 
fyrirtækja og stofnana, til dæmis á heilbrigðisstofnunum og meðferðarheimilum,
hjá ráðgjafarfyrirtækjum, auglýsingastofum, rannsóknarfyrirtækjum, grunnskólum 
eða leikskólum.

Kennarar sálfræðisviðs standa framarlega á alþjóðavettvangi á fagsviðum sínum 
og birta tugi vísindagreina á ári hverju. Nemendur fá tækifæri til að taka þátt í 
rannsóknum kennara.

Dæmi um námskeið
Hugsun, minni og tungumál, félagssálfræði, 
líffræði og atferli, réttarsálfræði, hugræn sálfræði 
og skynjunarsálfræði, jákvæð sálfræði, hagnýt 
atferlisgreining, hugræn taugavísindi.

Lengd náms 
Grunnnám í sálfræði er þrjú ár og að því loknu er
hægt að leggja stund á tveggja ára meistaranám
til sérhæfingar.

Að námi loknu
Markmið grunnnáms í sálfræði er að veita sem bestan 
mögulegan undirbúning fyrir framhaldsnám og störf 
á Íslandi sem og erlendis. BSc-gráða í sálfræði veitir 
góða grunnþekkingu og innsýn í vísindi og starfsemi 
sálfræðinga. Gráðan er vel metin í margvíslegum 
störfum, þar á meðal í kennslu, hagnýtum rannsóknum, 
heilsueflingu og forvörnum, blaðamennsku, 
markaðssetningu, viðskiptum, upplýsingatækni og 
opinberum störfum.

Af hverju sálfræði við HR?
•   Námið byggir á alþjóðlegum viðmiðum og reynslu
•   Notast er við fjölbreyttar náms- og kennsluaðferðir
•   Kennsla í smærri hópum og einstaklingsmiðuð
     leiðsögn
•   Tækifæri til þátttöku í rannsóknarstarfi

„Eftir grunnnámið var ég ráðinn til 66° Norður þar sem ég starfaði við gagnagreiningu, 
uppsetningu gagnagrunna og ýmsa tölfræðivinnu. Nú stefni ég á að öðlast 

starfsréttindi sem klínískur sálfræðingur og vil sérhæfa mig í kvíðaröskunum ásamt því 
að sinna rannsóknum og kennslu. Ég, ásamt samnemanda mínum, er þegar byrjaður 

að undirbúa rannsókn sem á að kanna skilning almennings á hugtökum
eins og þunglyndi og kvíða.“

Sævar Már Gústavsson 
Meistaranemi í klínískri sálfræði

Gráða: MSc
Einingar: 120
Lengd náms: 2 ár

Brautir:
•  Klínísk sálfræði

Réttindi að loknu námi:
MSc-nám í klínískri sálfræði er nám
til starfsréttinda sálfræðings. 
Starfsleyfi er þó ekki veitt fyrr en að 
lokinni 12 mánaða verklegri þjálfun 
undir leiðsögn sálfræðings.

Grunnnám

Meistaranám

Nánar á hr.is/salfraedi



Tölvunarfræði
•   Vilt þú vinna við hönnun á hugbúnaði?
•   Langar þig að þróa tölvuleiki framtíðarinnar?
•   Hefur þú gaman af stærðfræðilegum lausnum?
•   Vilt þú fást við stjórnun upplýsingakerfa?
•   Vilt þú vita hvað gervigreind er?
•   Langar þig að veiða tölvurefi?
•   Vilt þú setja upp gagnagrunna?
•   Hefur þú áhuga á að forrita og hanna vefsíður?

HR býður upp á fjölbreyttar námsbrautir á sviði tölvu- og upplýsingatækni og 
útskrifar flesta tölvunarfræðinga á Íslandi. HR er jafnframt öflugasti háskóli landsins í 
rannsóknum á þessu sviði.

Nemendur taka þátt í rannsóknar- og nýsköpunarstarfi í samstarfi við innlendar og 
erlendar rannsóknarstofnanir og fyrirtæki en námið við HR hefur sérstöðu vegna 
sterkra tengsla við atvinnulífið. Nemendur gera viðamikið lokaverkefni sem oftast er 
unnið í samstarfi við fyrirtæki.

Hægt er að taka alla skylduáfanga í tölvunarfræði í staðarnámi, fjarnámi eða 
háskólanámi samhliða vinnu, fyrir utan tvö skyldunámskeið. Fyrirlestrar eru 
aðgengilegir á kennslukerfi.

Lokaverkefni nemenda í grunnnámi eru unnin í samstarfi við kennara og oftast í 
samvinnu við fyrirtæki.

Dæmi um námskeið
Forritun, strjál stærðfræði, vefforritun, 
stærðfræðigreining og tölfræði, gagnasafnsfræði, 
reiknirit, stýrikerfi, greining og hönnun hugbúnaðar, 
dulritun og talnafræði, rökfræði í tölvunarfræði.

Lengd náms 
Fimm ár - ef lokið er þriggja ára grunnnámi og tveggja 
ára sérhæfingu í meistaranámi. Nemendur öðlast 
starfstitilinn tölvunarfræðingur að loknu grunnnámi
í tölvunarfræði.

Að námi loknu
Með menntun í tölvunarfræði og skyldum greinum 
er hægt að sinna fjölbreyttum störfum enda skarast 
tölvunarfræði við t.d. stærðfræði, viðskiptafræði, 
verkfræði og sálfræði. Störf tölvunarfræðinga 
eru mjög fjölbreytt og byggja oft og tíðum á nánu 
samstarfi og hópavinnu með samstarfsfélögum 
og viðskiptavinum. Þeir starfa meðal annars við 
hugbúnaðarþróun (greiningu og hönnun kerfa, vef 
og viðmótshönnun, forritun, gæðaprófanir og fleira), 
stjórnun og rannsóknir.

Af hverju tölvunarfræði við HR?
•   Kennarar við deildina eru í fararbroddi á
    sínu fræðasviði
•   Fyrirlestrar eru aðgengilegir á netinu
•   Valnámskeið á öðrum sviðum eins og í
    viðskiptafræði, verkfræði, sálfræði og lögfræði
•   Viðamikið lokaverkefni sem er oftast unnið
     í samstarfi við fyrirtæki

„Ég ákvað að læra tölvunarfræði af því að ég hef mikinn áhuga á tölvuleikjum. 
Markmið mitt er að verða verkefnastjóri í fyrirtæki sem sérhæfir sig í vefsíðugerð, 
tölvutengdum lausnum eða jafnvel tölvuleikjafyrirtæki. Seinna mun ég stofna mitt 

eigið fyrirtæki og sigra heiminn.“

Áslaug Sóllilja Gísladóttir    
Nemi í tölvunarfræði Nánar á hr.is/td

Gráða: BSc
Einingar: 180
Lengd náms: 3 ár
Skiptinám mögulegt: Já
Fjarnám: Já

Brautir:
•  Tölvunarfræði 
•  Tölvunarfræði með viðskiptafræði
   sem aukagrein
•  Tölvunarstærðfræði 
•  Hugbúnaðarverkfræði (í samstarfi
   við tækni- og verkfræðideild)

Einnig er hægt að stunda 120 
eininga, tveggja ára diplómanám í 
tölvunarfræði (áður kerfisfræði)
eða kerfisstjórnun.

Grunnnám

Gráða: MSc eða MIM
Einingar: 120
Lengd náms: 2 ár

Brautir:
•  Hugbúnaðarverkfræði
•  Máltækni
•  Tölvunarfræði
•  Upplýsingastjórnun

Meistaranám



Verkfræði
• Hefur þú gaman af að glíma við flókin verkefni?
• Ert þú úrræðagóð/-ur?
• Hefur þú gaman af stærðfræði og raungreinum?
• Myndir þú vilja þróa ný tæki til krabbameinsmeðferðar?
• Vilt þú finna hagkvæmustu fjármögnun fyrir gagnaver?
• Vilt þú hanna róbot fyrir björgunarstörf?
• Langar þig til að finna bestu útfærslu á samgöngukerfi?

Nám í verkfræði við HR veitir sterka fræðilega undirstöðu í bland við sérhæfða, 
hagnýta fagþekkingu og nemendur eru hvattir til að nota frumkvæði og sjálfstæð 
vinnubrögð. HR útskrifar flesta tæknimenntaða einstaklinga á háskólastigi á Íslandi.

Tækni- og verkfræðideild HR tekur þátt í CDIO – samstarfsneti framsækinna 
háskóla sem kenna tæknigreinar. Aðrir þátttakendur eru háskólar eins og MIT, 
Chalmers, Duke, TU Delft og Háskólinn í Álaborg. Samkvæmt hugmyndafræði CDIO 
er árangursríkast að kenna verkfræðingum framtíðarinnar með því að veita þeim 
traustan, fræðilegan grunn og þjálfa þá með raunhæfum verkefnum og virkja
í hópastarfi.

Í HR er góð aðstaða til verklegra æfinga í kennslustofum sem eru sérstaklega útbúnar 
fyrir rannsóknir og tilraunir í eðlisfræði, byggingafræði, íþróttafræði, rafeinda- og 
stýritækni, efnafræði og heilbrigðisverkfræði auk vélsmiðju.

Dæmi um námskeið
Stærðfræði, verkefnastjórnun, töluleg greining, 
hagfræði, efnisfræði, forritun í Matlab, 
aðgerðagreining, stöðu- og burðarþolsgreining, 
vélhlutafræði og mechatronics.

Lengd náms
Nemendur ljúka fimm ára námi til að öðlast 
starfsréttindi sem verkfræðingar. Eftir þriggja ára nám 
til BSc-gráðu bæta nemendur við sig tveggja ára námi 
til MSc-gráðu.

Að námi loknu
Verkfræðingar starfa á fjölmörgum sviðum 
atvinnulífsins við til dæmis stjórnun, verkefna- og 
gæðastýringu, hönnun og þróun kerfa, rekstur,
fjármál og rannsóknir.

Af hverju verkfræði við HR?
•   Sterk fræðileg undirstaða
•   Áhersla á raunveruleg verkefni sem auka skilning
    á námsefninu
•   Heildstæð verkfræðimenntun:
     Greining, úrlausn og prófun
•   Framúrskarandi aðbúnaður til verklegra æfinga

„Markmið rannsóknar minnar var að kortleggja taugabrautir í heila og prenta þær út 
í þrívídd en læknar nota líkönin svo til að undirbúa sig fyrir skurðaðgerðir. Verkfræði 
er skemmtileg grein en mjög krefjandi og þess vegna er gott að hafa framúrskarandi 

kennara sem auðvelt er að leita til.”
 

Íris Dröfn Árnadóttir
Meistaranemi í heilbrigðisverkfræði

Gráða: BSc
Einingar: 180
Lengd náms: 3 ár
Skiptinám mögulegt: Já
Fjarnám: Já

Brautir:
•  Fjármálaverkfræði
•  Hátækniverkfræði
•  Heilbrigðisverkfræði
•  Hugbúnaðarverkfræði
•  Rekstrarverkfræði
•  Vélaverkfræði

Gráða: MSc
Einingar: 120
Lengd náms: 2 ár

Brautir:
•  Byggingarverkfræði
•  Fjármálaverkfræði
•  Heilbrigðisverkfræði
•  Hugbúnaðarverkfræði 
•  Rafmagnsverkfræði
•  Rekstrarverkfræði
•  Vélaverkfræði
•  Orkuverkfræði - Iceland School of Energy

•  Orkuvísindi - Iceland School of Energy

Nánar á hr.is/tvd

Grunnnám

Meistaranám



Tæknifræði
•   Hefur þú gaman af að glíma við flókin vandamál?
•   Myndir þú vilja stýra stórum framkvæmdum?
•   Hefur þú áhuga á að hanna jarðhitavirkjun?
•   Vilt þú skipuleggja verkferla í framleiðslufyrirtæki?
•   Myndir þú vilja hanna fjarskiptakerfi?

Í BSc-námi í tæknifræði er lögð áhersla á að byggja upp verkvit, fræðilega 
fagþekkingu og tengsl við atvinnulífið. Nemendur útskrifast fullbúnir til starfa á 
vinnumarkaði.

Nemendur fá tækifæri til að fylgja verkefnum frá hugmynd til framkvæmdar þar
sem fræðileg undirstaða er sett í tæknilegt samhengi. Þetta hefur veitt þeim forskot
í framhaldsnámi og á vinnumarkaði.

Tækni- og verkfræðideild HR tekur þátt í CDIO - samstarfsneti framsækinna háskóla 
sem kenna tæknigreinar. Aðrir þátttakendur eru háskólar eins og MIT, Chalmers, 
DTU, TU Delft og Háskólinn í Álaborg.

Í HR er góð aðstaða til verklegra æfinga í kennslustofum sem eru sérstaklega útbúnar 
fyrir rannsóknir og tilraunir í eðlisfræði, byggingafræði, rafeinda- og stýritækni, 
efnafræði auk vélsmiðju.

Dæmi um námskeið
Stærðfræði, eðlisfræði, forritun, verkefnastjórnun, 
burðarvirkjahönnun, vélhlutahönnun, raforkukerfi, 
lýsingartækni, rekstur, stjórnun og nýsköpun.

Að námi loknu
Þeir sem útskrifast með lokapróf í tæknifræði (BSc) 
hljóta lögverndaða starfsheitið tæknifræðingur með 
þeim starfsréttindum sem því fylgja. Tæknifræðingar 
starfa við stjórnun, eftirlit, ráðgjöf, framkvæmdir, 
verkefnastjórnun og hönnun.

Þeir sem ljúka BSc-námi í tæknifræði, eru með 
sveinsbréf og hafa lokið tilskildum starfstíma,
fá jafnframt meistarabréf í tilsvarandi iðngrein.

Af hverju tæknifræði við HR?
•   Megináhersla er á hagnýt og raunhæf verkefni
•   Kennarar með mikla starfsreynslu við hönnun,
    framleiðslu og framkvæmdir
•   Viðamikið lokaverkefni sem oftast er unnið
     í samstarfi við fyrirtæki
•   Framúrskarandi aðbúnaður til verklegra æfinga

„Ég er menntaður vélvirki og nám í tæknifræði var eðlilegt framhald. Í tæknifræði í 
HR eru verklegu áfangarnir skipulagðir með bóklegu áföngunum á spennandi hátt. 

Það er náið samstarf milli nemenda og kennara og verkefnin eru í samræmi við 
kröfur atvinnulífsins hverju sinni og í stöðugri endurskoðun. Til dæmis vann ég með 

öðrum nemendum að  rekstrar- og viðskiptaáætlun fyrir siglingar ferðamanna um 
Breiðafjörðinn, smíðaði lagnakerfi og svo auðvitað vatnaflygilinn!”

Baldur Arnar Halldórsson
Tæknifræðingur frá HR 2014 - véla- og orkutæknifræði

Gráða: BSc
Einingar: 180
Lengd náms: 3 ½ ár
Skiptinám mögulegt: Já
Fjarnám: Nei
Starfsréttindi að loknu námi: 
Lögverndað starfsheiti  sem 
tæknifræðingur

Brautir:
•  Byggingartæknifræði
•  Rafmagnstæknifræði
•  Vél- og orkutæknifræði

Nánar á hr.is/tvd/taeknifraedi

Grunnnám

Meistaranám

Tæknifræðingum bjóðast ótal 
möguleikar á framhaldsnámi og 
auðvelt er að byggja meistaranám 
í verkfræði ofan á BSc-gráðu í 
tæknifræði, hér á landi eða við erlenda 
háskóla.

Margir tæknifræðingar hafa haldið 
áfram námi innan HR og lokið 
MSc-prófi í byggingarverkfræði, 
vélaverkfræði, orkuverkfræði eða 
rafmagnsverkfræði.



Íþróttafræði
•   Langar þig að starfa við kennslu og þjálfun íþróttafólks?
•   Vilt þú efla afreksíþróttir?
•   Hefur þú áhuga á íþróttavísindum?
•   Myndir þú vilja læra meira um líkams- og heilsurækt?
•   Langar þig að starfa með börnum og unglingum í íþróttum?
•   Vilt þú bæta heilsu almennings?
•   Hefur þú áhuga á stjórnun í íþróttum?
•   Heillar sálfræði íþróttanna þig?

Íþróttafræðinám í HR undirbýr verðandi íþróttafræðinga fyrir störf á fjölmörgum 
sviðum íþrótta, líkams- og heilsuræktar er lúta að kennslu, þjálfun og stjórnun. Í 
náminu er lögð áhersla á tengsl við samfélag og atvinnulíf.

Námið er fjölbreytt og krefjandi, fræðilegt og verklegt og nemendur öðlast 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 hafa kost 
á að velja þrjár mismunandi námsleiðir til sérhæfingar á þriðja námsári er snúa að 
íþróttakennslu, íþróttaþjálfun og lýðheilsu. 

Kennsla í íþróttafræði fer fram í húsnæði Háskólans í Reykjavík og glæsilegum 
íþróttamannvirkjum í Laugardal og að Hlíðarenda.

Dæmi um námskeið
Heimur íþrótta, íþróttasálfræði, styrktarþjálfun, 
þjálffræði, lýðheilsufræði, íþróttameiðsli, næring og 
heilsa, sérhæfing í þjálfun/lýðheilsu, handknattleikur/
knattspyrna, frjálsar íþróttir, viðburðastjórnun.

Lengd náms 
Námið tekur fimm ár ef nemandi lýkur bæði grunnnámi 
og meistaranámi. Nemendur geta að  loknu grunnnámi 
valið um tvær leiðir til sérhæfingar í meistaranámi 
(MSc-eða MEd-gráðu).

Að námi loknu
Fjölbreytt atvinnutækifæri bíða íþróttafræðinga t.d. hjá 
skólum, íþróttafélögum, æskulýðsfélögum, fyrirtækjum, 
stofnunum, sveitarfélögum og heilsuræktarstöðvum. 
Til að öðlast kennsluréttindi í skólum þarf að 
ljúka grunnnámi í íþróttafræði og meistaranámi í 
heilsuþjálfun og kennslu.

Af hverju íþróttafræði við HR?
•   Fjölbreytt og krefjandi nám
•   Góð tengsl við samfélag og atvinnulíf
•   Öflugt félagslegt umhverfi
•   Margvísleg atvinnutækifæri að námi loknu

„Það er mikið um verklega kennslu, verkefnavinnu og hópverkefni í íþróttafræði. Við 
kenndum í grunnskóla á öðru ári og núna í haust gátum við sótt um að fara í verknám 
í leikskóla, í framhaldsskóla eða á öldrunarheimili. Þar sem BSc-verkefni mitt snýr að 

öldruðum ákvað ég að fara á öldrunarheimili í verknám.“

Gunnhildur Gunnarsdóttir
Nemi í íþróttafræði

Gráða: BSc
Einingar: 180
Lengd náms: 3 ár
Skiptinám mögulegt: Já
Fjarnám: Nei

Gráða: MEd eða MSc
Einingar: 120
Lengd náms: 2 ár

Brautir:
•  Íþróttavísindi og þjálfun 
•  Heilsuþjálfun og kennsla

Nánar á hr.is/tvd/ithrottafraedi

Grunnnám

Meistaranám



Frumgreinanám
•   Langar þig að hefja háskólanám en vantar tilskilinn undirbúning?
•   Vilt þú stunda markvisst og metnaðarfullt nám á stuttum tíma?
•   Ert þú með stúdentspróf en þarft að styrkja þig í stærðfræði og raungreinum?
•   Vilt þú stunda nám við framsækinn háskóla þar sem lögð er áhersla á góða
     kennslu og þjónustu?

Frumgreinanámið er góður kostur fyrir þá sem hafa iðnmenntun 
og reynslu úr atvinnulífinu. Námið byggir á 50 ára reynslu og 
hefur reynst góð brú milli atvinnulífs og háskólanáms.

Lengd náms 
Eitt ár.

Eftirtaldir geta sótt um frumgreinanám: 
Þeir sem lokið hafa skilgreindu starfsnámi, þ.e. 
burtfararprófi úr iðn-, verkmennta-, fjölbrautaskóla, eða 
sambærilegu námi. Ekki er gerð krafa um sveinspróf.

Nemendur sem hafa lokið Menntastoðum.

Nemendur sem hafa ekki lokið starfsnámi. Til að þeir
umsækjendur geti hafið nám við frumgreinadeild er 
gerð krafa um umtalsverða starfsreynslu og bóklegan 
undirbúning.

Nemendur sem þegar hafa lokið stúdentsprófi en 
hafa ekki nægjanlegan fjölda eininga í stærðfræði 
og eðlisfræði. Þessir nemendur geta bætt við sig 
þeim einingum sem upp á vantar í frumgreinanámi 
og er lengd námsins og samsetning háð fyrra námi 
viðkomandi.

Að námi loknu
Náminu lýkur með frumgreinaprófi sem veitir rétt til 
háskólanáms.

Af hverju frumgreinanám í HR?
•   Tekið er inn í frumgreinanám á haustönn
•   Fullt nám tekur eitt ár og er eingöngu í staðarnámi 
•   Mörg stéttarfélög aðstoða félagsmenn sína við greiðslu námskeiðsgjalda.
    Kannaðu rétt þinn
•   Þeir tveir nemendur sem bestum árangri ná á hverri önn eiga þess kost að fá
    námsstyrk frumgreinanáms HR og fá skólagjöld næstu annar felld niður 
•   Boðið er upp á val eftir því hvort nemendur stefna í raungreinanám eða
     félagsvísindanám

„Frumgreinaprófið veitir mér meira frelsi. Ég vissi að með meiri menntun myndi ég auka 
möguleika mína á að fá þá vinnu sem ég sóttist eftir og um leið auka sjálfstraustið.“

Guðrún Kristín Guðmannsdóttir
Nemi í viðskiptafræði við HR
Frumgreinapróf frá HR 2015

HR býður upp á sérsniðið nám fyrir 
einstaklinga með sérstaka hæfileika og 
áhugasvið.

Markmiðið með náminu er að gefa 
nemendum tækifæri til að rækta 
vísindalega hugsun og nýsköpun á 
sviðum tengdum áhugamálum sínum 
og hjálpa þeim að gerast leiðandi 
fræðimenn í þjóðfélaginu. 

Nemendur sem fá inngöngu í Aperio-
námið njóta ýmissa fríðinda. Sem dæmi 
má nefna að afsláttur er gefinn af 
skólagjöldum eða þau jafnvel felld niður. 
Skoðaðu upplýsingar um námið og 
útskrifaða nemendur á aperio.ru.is.

Nánar á hr.is/frumgreinanam

Aperio




