
T-706-INT1:  STARFSNÁM Á VORÖNN 2022 

Kæru nemendur, þið sem óskið eftir að stunda starfsnám á vorönn 2022.  

Hér að neðan er að finna upplýsingar um starfsnámið, leiðbeiningar fyrir umsóknarferli starfsnáms 

ásamt lista yfir þau fyrirtæki sem ykkur stendur til boða að sækja um. Við biðjum ykkur að vera búin 

að hlaða inn umsókn inn á Canvas fyrir 17. október. 

Markmiðið er að bjóða upp á sem breiðast svið starfsnáms innan verkfræði, það er að segja störf sem 

falla til undir helstu kjarnasvið verkfræði og tengdra greina. Eftirspurn nemenda og val fyrirtækjanna 

mun ráða því hvort öll störfin ganga út og hvort allir komist í starfsnám. Framboð starfa fer eftir því 

hvað fyrirtækin vilja, en ljóst er að breyting hefur orðið á tegund framboðs starfsnáms í kjölfar 

breytinga á vinnumarkaði.  

Nemendur geta valið einn, tvo eða þrjá valkosti (1, 2 og 3, þar sem 1 þýðir fyrsta val nemanda 

o.s.frv.). Líklegt er að samkeppni verði um sumar stöður. Til að auðvelda fyrirtækjunum og 

verkfræðideild matið þurfa nemendur að skila inn eftirfarandi upplýsingum: 

(a) fyrirtækjavali hér,  

(b) kynningarbréfi/um sem getur verið stutt frásögn um hvers vegna viðkomandi starfsnám er valið 

og hvers vegna velja ætti viðkomandi nemanda í það starf sem hann/hún óskar eftir  

(c) CV (ferilskrá) þar sem formið er undir hverjum nemanda komið en nauðsynlegt er að skila inn 

nöfnum á tveimur meðmælendum (í Word er mikið úrval af ágætum CV formum, farið undir New og 

svo Resumes and CVs á vinstrisleðanum). 

Á endanum eru það fyrirtækin sem velja úr umsækjendum. Fyrirtækjunum er ekki skylt að taka neinn 

í starfsnám ef það telur engan umsækjand henta.  

Starfsnámið skal fela í sér a.m.k. 120-150 klst vinnu, auk vinnu við gerð lokaskýrslu, og eru veittar 6 

ECTS einingar fyrir. Umsjónarkennari frá verkfræðideild HR sér um starfsnám hverju sinni. 

Umsjónarmaður starfsnáms er fyrir hendi í hverju fyrirtæki og er hann tengiliður við 

umsjónarkennara starfsnáms. Markmið starfsnámsins er að auka þekkingu nemenda á því sviði sem 

þeir stunda nám. Starfsnámið skal veita nemendum reynslu af því að vinna að úrlausn raunhæfra 

viðfangsefna og undirbúa þá þannig undir framtíðarstarf. Vinnutíma skal haga þannig að ekki skarist 

við kennslustundir sem nemendur þurfa að sækja. Æskilegt er að dreifa starfsnáminu á 12 vikur. Skila 

skal lokaskýrslu  og halda stutta kynningu í lok starfsnámsins. 

Námsárangur vegna starfsnáms er skráður í námsferilsskrá nemenda sem Staðið/Fallin(n), en einkunn 

ekki gefin í tölum og reiknast því ekki inn í meðaleinkunn. Starfsnám er ólaunað. Nemanda er ekki 

heimilt að stunda starfsnám hjá fyrirtæki sem hann hefur unnið hjá áður. Ekki er hægt að fá fyrri störf 

metin sem starfsnám. Skilafrestur á umsókn og ferilskrá er 17. október 2022. 

Með von um velgengni,  

Þórður Víkingur Friðgeirsson, Eva Sigrún Guðjónsdóttir og Ásthildur Lára Stefánsdóttir 

Verkfræðideild 

 

 

 

https://forms.office.com/r/J1THXdDdmq


Fyrirtækjalisti (skilið fyrirtækjavali hér) 

 

Hér að neðan má sjá þau fyrirtæki sem verkfræðideild hefur verið í samstarfi við þegar kemur að starfsnámi. Ef þið eruð 

með fyrirtæki í huga, sem eru ekki að finna á fyrirtækjalistanum þá megið þið senda okkur línu og við getum kannað 

mögulegt samstarf. Fyrirtækin þurfa að sjálfsögðu að sinna verkefnum sem tengjast náminu ykkar.  

 

SAMSTARFSFYRIRTÆKI HEIMASÍÐA FAGSVIÐ 

Arion banki www.arionbanki.is RV, FV 

AGR Dynamics www.agrdynamics.com/is RV, FV, HÁV 

Air Atlanta 

 

www.atlanta.is RV, VV, HÁV, FV 

Alvogen www.alvogen.is RV, HEV 

Alfa Framtak www.alfaframtak.is FV 

Aptoz www.aptoz.is RV 

Arion banki www.arionbanki.is FV, RV 

Arctic Trucks International 

 

www.arctictrucks.com RV, FV, VV, HÁV 

Arnarlax HF 

 

www.arnarlax.is RV, HÁV 

Atlantsolía 

 

www.atlantsolia.is FV, RV 

Betri samgöngur www.borgarlinan.is FV, RV 

Blóðbankinn www.blodbankinn.is HEV, RV 

Borgun www.borgun.is FV, RV 

Coripharma 

www.coripharma.is HEV, HÁv, RV, 

FV 

EFLA www.efla.is HÁV, VV 

Elkem (íslenska 

járnblendifélagið) 

www.elkem.is 

HÁV, VV, RV 

Epiendo Pharmaceuticals www.epiendo.com  

Fjármálaráðuneytið www.fjarmalaraduneyti.is RV, FV 

https://forms.office.com/r/J1THXdDdmq


Fyrirtækjamiðstöð Íslands www.ftmi.is RV 

Good Good www.goodgood.net VV,HÁV,RV,FV 

Hjartavernd www.hjarta.is HEV 

Íslandsbanki www.islandsbanki.is RV, FV 

Íslensk erfðagreining www.decode.is HEV, HÁV 

ISAVIA 
www.isavia.is 

VV, HÁV, RV, FV 

ÍSOR 
www.isor.is 

HÁV, VV, RV, FV 

Ikea www.ikea.is RV, FV 

Kvikna consulting www.kvikna.com HÁV, VV, RV, FV 

KPMG www.kpmg.is FV, RV 

Landsbankinn www.landsbanki.is RV, FV 

Landsnet www.landsnet.is HÁV, VV 

Landspítalinn www.landspitali.is HEV, HÁV 

Landsvirkjun 
www.landsvirkjun.is 

HÁV, VV, RV, FV 

Lögreglan á Höfuðborgarsv. www.logreglan.is HÁV, RV, FV 

Mannvit www.mannvit.is HÁV, VV, RV 

Marel www.marel.is HÁV, VV, RV 

NOVA www.nova.is HÁV, RV, FV 

Nox Medical www.noxmedical.com HEV 

Origo www.origo.is HÁV, RV, FV 

Orkuveitan www.or.is HÁV, VV 

Raförninn www.raforninn.is HEV, HÁV 

Reitir www.reitir.is RV, FV 

Safe.is www.safe.is RV, HV 

Samey www.samey.is HÁV, VV, RT 

Samskip www.samskip.is RV, FV 

Securitas www.securitas.is HEV, RV 

Sea data center www.seadatacenter.com RV, FV 

Síminn 
 

HÁV, VV, RV, FV 



www.siminn.is 

Sjóvá www.sjova.is  RV, FV 

Staki www.staki.is RV, HÁV, VV 

Star – Oddi www.star-oddi.com/ HEV, HÁV 

Stiki www.stiki.eu HÁV, RV 

Söstrene Grene Söstrenegrene.is RV 

Tempo www.tempo.is RV, FV 

Valka www.valka.is HTV, RV, RFV 

Veitur www.veitur.is HÁV, VV 

Verkís www.verkis.is HÁV, VV, RV 

Verksýn www.verksyn.is RV, VV, HÁV, FV 

Virðing www.virding.is FV, RV 

Vodafone www.vodafone.is HÁV, VV 

VSB www.vsb.is VV 

VHE 

 

www.vhe.is VV, RV, FV, HÁV 

Yggdrasil Carbon 

 

www.yggcarbon.com HÁV, RV, VV, OV  

Ölgerðin 

 

www.olgerdin.is RV 

Össur 
www.ossur.is 

HEV, HÁV, VV 

 

Á listanum eru fyrirtæki sem hafa tekið nemendur úr verkfræðideild í starfsnám á undanförnum árum, 

listinn er birtur fyrir vorönn 2022 með fyrirvara um smávægilegar breytingar. 

 

 

 


