
H
Á

SK
Ó

LI
N

N
 Í 

RE
YK

JA
V

ÍK
HÁSKÓLAGRUNNUR HR

á Austurlandi
Undirbúningur 

fyrir háskólanám  
og viðbótarnám 
við stúdentspróf



Kennsla
Nemendur í Háskólagrunni njóta leiðsagnar reynslumikilla og metnaðarfullra 
kennara. Námið er blanda af staðbundnu og stafrænu námi.  
Námsaðstaða er á Reyðarfirði.

Nemendur
Bekkjarkerfi er í náminu. Nemendahópurinn er fjölbreyttur og mikil áhersla  
er lögð á hópvinnu og samvinnu nemenda.

Námsstyrkir og nemendafélag
Forsetalisti HR 
Þeir nemendur sem bestum árangri ná á hverri önn eiga möguleika á að 
komast á forsetalista HR og fá skólagjöld næstu annar niðurfelld.

Til þess að vera gjaldgengir á forsetalista þurfa nemendur að ljúka fullu námi 
á önn. Í útreikningi á meðaleinkunn námskeiða gilda eingöngu próf sem tekin 
eru á fyrsta námsmatstímabili.

Glettingur - Atvinnulífsnámsstyrkur Austurlands 
Þeir nemendur í Háskólagrunni HR á Austurlandi sem ljúka náminu á einu ári 
með bestum árangri eiga möguleika á að hljóta Gletting - Atvinnulífsnámsstyrk 
Austurlands að upphæð 500.000 kr sem veittur er árlega.

Undirbúningur 
fyrir háskólanám
HÁSKÓLAGRUNNUR:  
Lýkur með lokaprófi sem veitir rétt  
til háskólanáms.

VIÐBÓTARNÁM VIÐ STÚDENTSPRÓF:  
Fyrir þau sem þurfa að bæta við sig  
áföngum í stærðfræði og raungreinum.

eða



„Ástæðan fyrir því að ég ákvað að fara í tölvunarfræðigrunn HR var fyrst 

og fremst að mig vantaði áfanga og einingar til að uppfylla þær kröfur sem 

gerðar eru fyrir inngöngu í háskóla. Námið er hagnýtt og opnar beina leið 

fyrir nemendur sem stefna á háskólanám í HR. Námið hefur 

verið krefjandi en gefandi á sama tíma og þegar ég lít yfir 

farinn veg í lok annar er ég virkilega ánægður að hafa 

skráð mig í Háskólagrunn HR. Hann hefur veitt mér 

góðan undirbúning fyrir áframhaldandi nám en ég 

stefni á að hefja háskólanám í tölvunarfræði. Ég mæli 

eindregið með því að áhugasamt fólk taki af skarið 

og kynni sér Háskólagrunn HR!“

Sigurpáll Hjaltalín Sindrason
Nemandi í Háskólagrunni HR

// Háskólagrunnur HR byggir á  
50 ára sögu og það er því komin mikil 

og góð reynsla á námið

Nemendafélag verður starfrækt 
fyrir nemendur Háskólagrunns HR 
á Austurlandi. Félagið mun meðal 
annars standa fyrir vísindaferðum 

í fyrirtæki á hverri önn.

// félagslíf

„Að fara í Háskólagrunn HR var ein besta ákvörðun 

sem ég hefði getað tekið fyrir námsferil minn. Ég 

valdi þetta nám því mig langaði að fara í háskóla 

en vissi að ég þyrfti fyrst að bæta mig í íslensku 

og stærðfræði. Það sem kom mér á óvart var að 

ég lærði svo miklu meira en bara þessi fög. Námið 

jók áhuga minn og sjálfstraust til að hefja BSc nám 

í hátækniverkfræði við HR og síðar meistaranám 

við Háskólann í Cambridge. Ef ég hefði ekki farið í 

Háskólagrunninn hefði ég pottþétt ekki komist í gegnum fyrstu 

önnina í hátækniverkfræði! Þetta nám er vissulega krefjandi en á sama tíma 

besti undirbúningur sem til er fyrir háskólanám. Ef maður er í einhverri óvissu 

um háskólanám, mæli ég hiklaust með Háskólagrunninum sem góðu veganesti 

fyrir frekara nám á háskólastigi.“

Freyja Yeatman Ómarsdóttir
Lauk lokaprófi í Háskólagrunni HR 2013, BSc í hátækniverkfræði 2016 frá HR og
MPhil í Engineering for Sustainable Development 2018 frá Cambridge University



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

INNTÖKUSKILYRÐI
Eftirtaldir geta sótt um:

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

2. Nemendur sem hafa lokið Menntastoðum hjá símenntunarstöðvum.

3. Nemendur sem hafa stundað nám við framhaldsskóla en ekki lokið námi. Til að 
þeir umsækjendur geti hafið nám í Háskólagrunni HR er gerð krafa um talsverða 
starfsreynslu og bóklegan undirbúning. Á vefnum má sjá lágmarkskröfur um 
bóklegan undirbúning: hr.is/namid/haskolagrunnur.

4. Nemendur sem þegar hafa lokið stúdentsprófi en hafa ekki nægjanlegan fjölda 
eininga í stærðfræði og raungreinum. Þessir nemendur geta bætt við sig þeim 
einingum sem upp á vantar í Háskólagrunni HR.

Fylgigögn með umsókn:

– Staðfest afrit einkunna úr framhaldsskóla.

– Starfsvottorð frá vinnuveitenda. Þeir sem hafa lokið iðnmenntun eða eru með 
stúdentspróf þurfa ekki að skila starfsvottorði.

Nánari upplýsingar veita Gunnhildur Grétarsdóttir, verkefnastjóri Háskólagrunns HR, 
gunnhildurgr@ru.is, sími 599 6447 og Hrönn Grímsdóttir, náms- og starfsráðgjafi 
Austurbrúar, hronng@austurbru.is, sími 470 3833.

NÁMSLÁN
Upplýsingar um námslán fyrir skólagjöldum og/eða framfærslu má finna á vef 
Lánasjóðs íslenskra námsmanna, lin.is.

// hr.is/namid/haskolagrunnur
// haskolagrunnurhr@hr.is
Háskólinn í Reykjavík  |  Menntavegur 1  |  102 Reykjavík  |  S: 599 6200  |  hr.is

besti ungi háskóli í heimi
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háskóla í heiminum þegar horft 
er til tilvitnana í vísindagreinar 

eftir starfsmenn

í 1. sæti

besti háskóli í heimi með 
færri en 5000 nemendur
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