
Reglur Diplomanáms í foreldrafærniþjálfun við Háskólann í Reykjavík 

Reglur þessar eiga við um Diplomanám í foreldrafærniþjálfun. Um þau atriði sem ekki er tekið á  

í þessum reglum gilda reglur Háskólans í Reykjavík, þ.e. almennar reglur um nám og námsmat, reglur  

um verkefnavinnu, og siðareglur HR. 

 

1. Prófgráður og forkröfur 

Diplomanám í foreldrafærniþjálfun við Háskólann í Reykjavík veitir diploma í  

Foreldrafærniþjálfun. Gráðan er veitt að loknu 60 ECTS námi með fullnægjandi árangri. Að loknu 

námi veitir Barnaverndarstofa réttindi til að starfa sem viðurkenndur sérfræðingur í PMTO meðferð 

og fræðslu á Íslandi.  

Inntökuskilyrði í námið er fagfólk sem vinnur með börnum, foreldrum og fjölskyldum. Nemendur 

þurfa að hafa lokið meistaranámi í klíniskri sálfræði, hagnýtri atferlisgreiningu, félagsráðgjöf, 

kennslufræði eða tengdum fögum.  

Gerð er krafa um góða færni í íslensku og ensku. Við mat á umsóknum er tekið tillit til  

menntunar og starfsreynslu sem tengist náminu   

 

2. Uppbygging náms 

46 ECTS –Námskeið (skyldunámskeið) 

14 ECTS - Verkleg þjálfun 

 

3. Mæting í kennslustundir 

Skyldumæting er í námið (í fjar og staðkennslu). Til að uppfylla skilyrði til að taka lokapróf eða skila 

inn upptökum til lokamats verður nemandi að hafa mætt í a.m.k. 80% kennslustunda og 

handleiðslutíma. 

 

4. Námsframvinda 

4.1 Lágmarkseinkunn, einkunnir eru gefnar í tölum á kvarðanum 0 – 10 fyrir námskeiðin og er  

lágmarkseinkunn í hverju námskeiði 6. Fyrir verklega þjálfun eru upptökur metnar eftir FIMP (Fidelity 

of Implementation Rating System) á skalanum 1-9 þar sem nemendur þurfa að ná 6 eða hærra til að 

standast.  

4.2 Námstími, gert er ráð fyrir að nemandi ljúki námi á tveimur árum og skal nemandi hafa  

lokið diplomanáminu í síðasta lagi fjórum árum frá síðustu innritun nema námsstjórn hafi veitt  



honum leyfi frá námi. Í slíkum tilfellum lengist námstíminn sem leyfinu nemur (sjá reglur þar um hér 

fyrir neðan). Ef námstími er lengri en að framan greinir þarf nemandi að sækja um endurinnritun í 

námið sbr. reglu þar um.  

 

5. Hlutanám 

Námið er hlutanám og að hluta unnið á vinnutíma skv. samkomulagi við vinnuveitanda.  

 

6. Hámarksfjöldi eininga sem nemandi getur tekið 

Námið er skilgreint á kennsluáætlun og ekki hægt að fjölga námskeiðum.  

 

7. Reglur um próftöku 

Nemendum er heimilt að sitja hvert námskeið tvisvar og þreyta þau próf/verkefni sem í boði eru í  

bæði skiptin. Að sitja námskeið þýðir að nemandi er skráður í námskeið eftir að frestur um  

úrsögn er liðinn. Nemendur sem sitja námskeið í annað sinn verða að skila öllum verkefnum  

námskeiðsins að nýju og geta ekki fengið verkefni metin á milli anna. Standist nemandi ekki  

námskeið eftir setu í annað sinn, telst hann fallinn úr námi. Ber honum þá að sækja um  

endurinnritun í námið vilji hann stunda það áfram (sjá grein fyrir neðan). Nánari reglur um  

próf og próftöku má sjá í náms- og prófareglum HR. 

Nemendur þurfa að hafa lokið öllum námskeiðum á 1., 2. og 3. önn til að geta tekið námskeið um 

samvinnu meðferðaraðila og hópaþjálfun foreldra á 4. önn. 

 

8. Endurinnritun 

Uppfylli nemandi ekki framangreind lágmarksskilyrði um námsframvindu samkvæmt reglum  

deildarinnar, fellur réttur hans til frekara náms við deildina niður. Nemandi getur þó sótt um  

endurinnritun í námið. Umsókn um endurinnritun skal vera skrifleg og send til verkefnastjóra  

námsins. Sé nemanda veitt slík heimild heldur hann, sé þess óskað, einungis þeim  

námskeiðum sem hann hefur lokið með einkunn 7,0 eða hærri. Sama gildir um nemendur  

sem hafa hætt námi og kjósa að hefja nám að nýju. Sálfræðideild áskilur sér þann rétt að  

synja nemendum um endurinnritun. 

 

9. Námshlé 

Nemandi getur sótt um að gera hlé á námi sínu. Beiðninni skulu fylgja fullnægjandi gögn sem  

sýna að gildar ástæður séu fyrir námshléi. Meðal þeirra ástæðna sem réttlætt geta námshlé  

eru t.d. barneignir eða veikindi. Með umsókn þarf t.d. að berast læknisvottorð ef sótt er um  



námshlé vegna veikinda. Sækja þarf um námshlé fyrir upphafsdag viðkomandi annar og skal umsókn 

send til verkefnastjóra námsins. Námshlé er veitt fyrir eina önn í senn en  

hámarkstími námshlés er eitt ár. 

 

10. Mat á fyrra námi 

Nemendur geta fengið metið námskeið sem er sambærilegt námskeiðinu „inngangur í hagnýtri 

atferlisgreiningu“. Sambærilegt námskeið þarf að hafa verið í MSc námi og tekið innan 4ra ára frá því 

að umsókn er send inn. Námskeið með lægri einkunn en 7,0 eru ekki metin.  

Mat á fyrra námi er ekki framkvæmt fyrr en formleg umsókn um nám í HR hefur verið  

samþykkt og skólagjöldin hafa verið greidd. Beiðni um mat á fyrra námi skal berast  

verkefnisstjóra sálfræðideildar mánuði áður en önnin hefst. Ekki er tekið við beiðnum um mat á fyrra 

námi eftir að nám hefst. 

Nemendur þurfa að fylla út umsóknareyðublað og skila inn ásamt viðeigandi fylgigögnum til  

verkefnastjóra. Þar þarf að koma fram hvaða námskeið frá fyrra námi umsækjandi sækir um  

að fá metið og nafn námskeiðs sem er sambærilegt í náminu í HR.  

Gögn sem þurfa að fylgja með umsókn 

- Útfyllt umsóknareyðublað. 

- Staðfest afrit af einkunnum frá viðkomandi háskóla, bæði á íslensku og ensku. 

- Námskeiðslýsingar frá viðkomandi háskóla frá því ári sem námskeiðin voru tekin. 

Beiðni um mat á fyrra námi skal senda til verkefnastjóra sálfræðideildar sem leggur  

umsóknina fyrir námsstjórn. Eftir umfjöllun í námsstjórn sendir verkefnastjóri umsækjendum  

niðurstöðu námsstjórnar. 

 


