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Undirbúningur 
fyrir háskólanám  
og viðbótarnám 
við stúdentspróf



Kennsla
Nemendur í Háskólagrunni njóta leiðsagnar reynslumikilla og metnaðarfullra 
kennara. Námið er blanda af hefðbundnu og stafrænu námi.

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

Undirbúningur 
fyrir háskólanám

HÁSKÓLAGRUNNUR:  
Lýkur með lokaprófi sem veitir rétt  
til háskólanáms.

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

eða



„Ég skráði mig í Háskólagrunn HR eftir að ég eignaðist 

stelpurnar mínar því ég vildi byggja upp góða framtíð 

fyrir mig og þær. Námið hljómaði einstaklega vel þar 

sem það tekur aðeins eitt ár og í dag er ég að læra 

heilbrigðisverkfræði í Háskólanum í Reykjavík. Námið 

reyndist vera mjög góður undirbúningur þar sem ég var 

búin að temja mér að vera skipulögð og vön því að vinna að 

krefjandi verkefnum. Það kom mér svo skemmtilega á óvart hversu 

góða vini ég eignaðist í Háskólagrunni HR en það gerði námið enn skemmtilegra.“

Rannveig V. Eriksen
BSc í heilbrigðisverkfræði við HR í júní 2019

„Ég á auðvelt með að segja að sú ákvörðun að sækja 

nám við Háskólagrunn HR hafi verið ein besta 

ákvörðun sem ég hef tekið. Það sem stendur upp úr 

er að hafa skorað á mig vitsmuna- og skipulags-

lega og staðist þá áskorun. Það er ekki síst afburða 

kennurum að þakka en einnig skipulagi námsins. 

Hraðinn gerir það að verkum að ef þú vilt standa þig 

vel máttu ekkert gefa eftir og þú lærir mikið á stuttum 

tíma. Það eitt og sér er afskaplega góður undirbúningur 

fyrir háskólanám þar sem þú stendur meira á eigin fótum og 

þarft sjálfur að taka ábyrgð á eigin námi.“

Birkir Björns Halldórsson
Meistaranemi í lögfræði við HR

// Nám við Háskólagrunn HR 
er nú einnig í boði á Austurlandi

// nýtt



Alls 100 framhaldsskóla einingar (fein)
til viðbótar við þær einingar sem 

nemendur hafa lokið við áður.

Námið byggir á akademískum  
viðmiðum deilda í HR.

Háskólagrunnur HR er fyrir þá sem hafa iðnmenntun 
eða reynslu úr atvinnulífinu og ákveðinn bóklegan 
undirbúning og vilja stunda nám við háskóla. Náminu 
lýkur með lokaprófi sem veitir rétt til háskólanáms. 
Nemendur stunda nám í einum af fjórum grunnum, eftir því hvaða  
háskólanám þeir stefna í. 

– Tækni- og verkfræðigrunnur

– Tölvunarfræðigrunnur

– Viðskiptafræðigrunnur

– Lögfræðigrunnur

Háskólagrunnur 
HR

Blanda af 
hefðbundnu 
og stafrænu 

námi

Fyrirkomulag:

1 ár eða  
3 annir

Lengd náms:

100
Fjöldi fein:

//

//



Sjá dagsetningar, lotuskiptingu og stundaskrár á vefnum.  
hr.is/haskolagrunnur

Kennsla hefst í ágúst og allir nemendur 
eru eingöngu í stærðfræði.

Íslenska, stærðfræði og enska

áfangar tengdir þeim grunni 
sem nemandi er í.

Íslenska og enska

áfangar tengdir þeim grunni sem 
nemandi er í.

Tekur við eftir að prófatímabili I lýkur í maí.
Nemendur taka námsgreinar sem  
tengjast áframhaldandi námi.

1. lota | 2 vikur 3. lota | 17 vikur

2. lota | 15 vikur
4. lota | 2 vikur

FYRIR ÁRAMÓT EFTIR ÁRAMÓT

+

+

„Aðstaðan í HR er alveg til fyrirmyndar, vel haldið utan um 

nemandann og það að hafa bekkjarkerfi gerir hópinn 

einstaklega náinn og maður eignast vini til lífstíðar. Námið 

er vissulega mjög krefjandi og maður þarf að halda vel á 

spöðunum til að ná þessu öllu á einu ári en það undirbýr 

mann vel undir áframhaldandi nám og líka undir krefjandi 

störf ef maður kýs að fara að vinna eftir útskrift.“ 

Íris Valgeirsdóttir 
Lauk Háskólagrunni HR 2016
Fulltrúi í afgreiðslu á skráasviði Ríkisskattstjóra

Skipulag námsins

„Háskólagrunnur HR er lottóvinningur fyrir þá 

sem vilja háskólamenntun en hafa ekki klárað 

stúdentspróf. Mikið nám á stuttum tíma en frábær 

grunnur fyrir komandi námsár.“

Áskell Friðriksson
Tölvunarfræðigrunnur í Háskólagrunni HR 2020

Þriggja anna nám
Einnig er hægt að taka Háskólagrunn HR á þremur önnum sem 
getur hentað þeim betur sem eru á vinnumarkaði og þurfa meira 
svigrúm til að sinna störfum meðfram námi. Námið er blanda af 
hefðbundnu og stafrænu námi og hefst í janúar.



Blanda af 
hefðbundnu 
og stafrænu 

námi

Fyrirkomulag:

Viðbótarnámið hentar þeim sem þurfa að bæta við sig 
einingum í stærðfræði og raungreinum. Nemendur fá 
einstaklingsmiðaða námsáætlun.
Oftast tekur einn vetur (haustönn og vorönn) að ljúka náminu því ákveðnir 
áfangar, sem margir stúdentar þurfa að taka, eru eingöngu kenndir á haustönn. 
Tekið er inn í námið tvisvar á ári, um áramót og á haustin.

Viðbótarnám við 
stúdentspróf

Fyrirkomulag:

1 ár
Lengd náms:

Breyti-
legur

Fjöldi fein:

//

//



„Frumgreinanámið* var meiriháttar undirbúningur fyrir fjármálaverkfræðina sem 

ég stefndi ótrauð á. Fjármálaverkfræðin nýttist mér svo enn frekar til áfram-

haldandi náms í hagfræði. Reynslan úr náminu veitti mér sjálfstraust, þekkingu 

og þrautseigju til að ná þangað sem ég ætlaði mér. Ég starfaði sem hagfræðingur 

á efnahagssviði Hagstofu Íslands þegar mér bauðst að vinna sem sérfræðingur hjá 

Hagstofu Evrópusambandsins (Eurostat) í Lúxemborg. 

Fljótlega eftir dvöl mína í Lúxemborg fékk ég stöðu sem sérfræðingur á sviði 

stefnumótunar og fjármála hjá utanríkisráðuneytinu í Reykjavík. Í utanríkis-

ráðuneytinu sinnti ég spennandi og fjölbreyttum verkefnum á sviði fjárlaga- og 

áætlana gerðar fyrir aðalskrifstofuna og íslensk sendiráð víðsvegar um heiminn. 

Í lok ársins 2017 var mér óvænt boðið að taka við sem hagfræðingur Samorku, 

samtaka orku- og veitufyrirtækja á Íslandi, sem og ég þáði. Þar fæ ég tækifæri til 

að vinna með öflugu starfsfólki innan orku- og veitugeirans enda 

margt spennandi að gerast í orkumálum á Íslandi í dag. Þetta 

hefur verið skemmtilegt ferðalag, eða eins og kínverskt 

máltæki segir – hin lengsta ferð byrjar með einu skrefi.“

Sigurlilja Albertsdóttir
Frumgreinapróf 2006*
BSc í fjármálaverkfræði frá HR 2009
MSc í hagfræði frá Háskóla Íslands 2012
Hagfræðingur Samorku

*Háskólagrunnur HR hét áður frumgreinanám og 
nemendur brautskráðust með frumgreinapróf

„Ég skráði mig í Háskólagrunn HR þar sem mig vantaði 

einingar í stærðfræði til að hefja nám í tölvunarfræði 

við HR. Ég hélt að stærðfræði væri eina fagið þar sem 

vantaði upp á hjá mér en svo hefur allt hitt kennslu-

efnið nýst mér mjög vel. Við fengum til dæmis þjálfun 

í ræðumennsku bæði á ensku og íslensku þar sem við 

lærðum að standa fyrir framan hóp af fólki og flytja 

fyrirlestra. Það má segja að ég hafi lært að læra í Há-

skólagrunni HR og hvernig er best að skipuleggja sig. Þetta 

er vissulega krefjandi en um leið virkilega góður undirbúningur 

fyrir háskólanám.“

Daniel Már Bonilla
BSc í tölvunarfræði frá HR 2020

„Ég þurfti að bæta nokkrum áföngum við stúdentsprófið 

og mér finnst gott að þurfa ekki að vera í fjarnámi en 

geta samt unnið aðeins með náminu. Það er líka mikill 

kostur að vita að þetta er sérsniðinn undirbúningur 

fyrir áframhaldandi nám og ég hef heyrt mjög góða 

hluti um hvernig nemendum af brautinni farnast í 

verkfræðinni í HR.“

Elísabet Ósk Stefánsdóttir
Nemi í rekstrarverkfræði
Lauk viðbótarnámi við stúdentspróf 2019



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.

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

@haskolinnireykjavik

@haskolinnireykjavik

besti ungi háskóli í heimi
59.

yfir bestu háskóla  
í heiminum

í 300. – 350. sæti

háskóla í heiminum þegar horft 
er til tilvitnana í vísindagreinar 

eftir starfsmenn

í 1. sæti

besti háskóli í heimi með 
færri en 5000 nemendur

18.

ER HR
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