
3. gr.
 1

 

Inntökuskilyrði 

Umsækjandi um meistaranám við lagadeild HR skal hafa lokið BA- eða BS-prófi, eða 

sambærilegu prófi, frá viðurkenndum háskóla með a.m.k. 6 í meðaleinkunn. Inntökunefnd 

lagadeildar metur umsóknir og tekur ákvörðun um hverjir fái inngöngu í meistaranám. 

Inntökunefndin getur sett sér starfsreglur um framangreint mat. 

 

(a) Við mat á umsóknum þeirra sem lokið hafa BA-prófi frá lagadeild HR er höfð 

hliðsjón af námsárangri og námsframvindu í BA-náminu, reynslu og öðrum atriðum 

sem geta varpað ljósi á hvort umsækjendur hafi þekkingu, leikni og hæfni til að stunda 

meistaranám í lögfræði. Umsækjendur sem lokið hafa BA-prófi frá lagadeild HR með 

meðaleinkunnina 6,5 eða hærri eiga rétt á inngöngu í meistaranám (ML-nám). 

Inntökunefndin getur þó, án tillits til 1. og 2. málsl., hafnað umsækjenda sem gerst 

hefur sekur um brot á náms- og prófareglum eða siðareglum HR á meðan á BA-

náminu stóð. Líta skal til þess hvort um alvarlegt eða ítrekuð brot er að ræða. 

 

b) Námsráð getur heimilað nemanda aðgang að ML-námi í allt að tvær annir hafi 

nemandi lokið a.m.k. 165 einingum af BA-námi við lagadeild HR með að lágmarki 6.5 

í meðaleinkunn. Fái nemandi síðar inngöngu í ML-nám á grundvelli a-liðar eru þau 

námskeið sem hann hefur lokið á meistarastigi samkvæmt heimild 1. málsl., metin inn 

í meistaranámið að uppfylltu skilyrði 3. mgr. 19. gr.  

 

(c) Umsækjendur með BA-próf í lögfræði eða sambærilega námsgráðu frá öðrum 

háskólum, geta sótt um  inngöngu í ML-nám við lagadeild HR. Við mat á slíkum 

umsóknum skal inntökunefndin líta sérstaklega til námsárangurs og námsframvindu. 

Einnig getur nefndin tekið tillit til reynslu og annarra atriða sem geta varpað ljósi á 

þekkingu, leikni og hæfni umsækjanda til að stunda ML-nám í lögfræði. Námsráð 

getur ákveðið að nemendur sem fá inngöngu skv. þessum lið skuli uppfylla kröfur 

umfram þær sem leiddar verða af reglum þessum um inntak meistaranáms og 

námsárangur.  Geta þær kröfur m.a. falið í sér að nemandi ljúki tilteknum námskeiðum 

eða verkefnum í grunnnámi deildarinnar án þess að þau skili námseiningum í 

meistaranámi. Deildarforseti ákveður gjaldtöku vegna viðbótarnámskeiða sem 

nemendum er gert að ljúka úr grunnnámi.  

 

(d) Umsækjendur með BA- eða BS-gráðu í öðrum námsgreinum en lögfræði geta fengið 

inngöngu í ML-nám við lagadeild HR. Við mat á slíkum umsóknum skal 

inntökunefndin líta sérstaklega til samsetningar náms umsækjenda og námsárangurs í 

einstökum þáttum þess. Einnig getur nefndin tekið tillit til reynslu og annarra atriða 

sem geta varpað ljósi á þekkingu, leikni og hæfni umsækjanda til að stunda ML-nám í 

lögfræði. Nemendur sem fá inngöngu skulu ljúka námskeiði í aðferðafræði 

lögfræðinnar með meðaleinkunnina 6,0 eða hærri sem hluta af ML-námi. Námskeiðið 

skilar þó ekki námseiningum í ML-námi. Meistarapróf í lögfræði leiðir ekki til 

fullnaðarprófs í lögfræði fyrir þessa umsækjendur í skilningi 4. tl. 1. mgr. 6 gr. l. nr. 

77/1998 um lögmenn og telst ekki jafngilt embættisprófi í lögfræði í skilningi laga. 
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 A og b-liður 1. mgr. 3. gr. gilda um nemendur sem hefja BA-nám við lagadeild Háskólans í Reykjavík á vorönn 

2013. 5. gr. reglna um meistaranám við lagadeild Háskólans í Reykjavík eins og þær hljóðuðu fyrir gildistöku 

þessara reglna eiga við um nemendur sem hófu nám fyrir þann tíma.  


