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FRAMHALDSNÁM VIÐ FÉLAGSRÁÐGJAFARDEILD 
Framhaldsnám í félagsráðgjöf veitir sérhæfða fagþekkingu ásamt því að búa nemendur 
undir rannsókna-, fræða- og þróunarstörf.

MA NÁM TIL STARFSRÉTTINDA Í FÉLAGSRÁÐGJÖF (120e)

Námið skiptist í:

•  Klínísk námskeið í vinnuaðferðum félagsráðgjafar og námskeið í aðferðafræði 

•  Starfsþjálfun á vettvangi 

•  MA ritgerð í félagsráðgjöf til starfsréttinda (30e) 

RANNSÓKNATENGT MA NÁM Í FÉLAGSRÁÐGJÖF (120e)

Námið skiptist í: 

•  Fræðileg námskeið tengd áherslum rannsóknar 

•  Námskeið í aðferðafræði 

•  MA ritgerð í félagsráðgjöf (40-60e) 

Auk námskeiða í félagsráðgjöf geta nemendur tekið námskeið á meistarastigi í öðrum greinum eða deildum Háskóla Íslands 
sem og við erlenda háskóla. 

DOKTORSNÁM (Ph.D) Í FÉLAGSRÁÐGJÖF (210e) 

Doktorsnám er einstaklingsbundið nám að loknu MA námi. Nemendur velja sér námskeið í samræmi við áherslur 
doktorsritgerðar í samráði við leiðbeinanda og doktorsnefnd. Námið skiptist alla jafna í tvo meginhluta: 

•  Doktorsritgerð (180e)

•  Námskeið á sérsviðum

Nemendur sem lokið hafa BA og MA námi frá Háskóla Íslands ljúka hluta námsins við erlenda háskóla.

DIPLÓMANÁM (30e) 

Deildin býður einnig upp á fjölbreyttar diplómanámsleiðir í framhaldsnámi (t.d. á sviði barnaverndar, áfengis- og 
vímuefnamálum) sem hægt er að kynna sér í kennsluskrá.

Nánari upplýsingar um inntökuskilyrði og umsóknarfresti er að finna í Kennsluskrá Háskóla Íslands og á 
heimasíðu félagsráðgjafardeildar www.felagsradgjafardeild.hi.is
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ÞVERFAGLEGT FRAMHALDSNÁM Í ÖLDRUNARFRÆÐI 
Öldrunarfræði er þverfagleg fræðigrein sem skoðar öldrun út frá fjölbreyttum sjónarhornum 
og áherslum. Markmið námsins er að koma til móts við þörf fyrir sérhæfða þekkingu og 
færni á sviði öldrunarfræða, með hagnýta þekkingu að leiðarljósi. 

MA NÁM Í ÖLDRUNARFRÆÐI  (120 e)

MA nám í öldrunarfræði er tveggja ára einstaklingsbundið rannsóknatengt nám (120 e). Möguleiki er að taka námið að 
hluta til í fjarnámi. Námið samanstendur af:

•  Öldrunarfræði: Stefnumótun og þjónusta (10e)

•  Áhrifaþættir öldrunar: Umhverfi, félagstengsl og heilsufar (10e)

•  Námskeið í aðferðafræði

•  Valnámskeið

•  MA ritgerð í öldrunarfræði (40-60e)

DIPLÓMANÁM  Í ÖLDRUNARÞJÓNUSTU

Diplómanám í öldrunarþjónustu er skipulagt sem þriggja missera hlutanám (30e) sem mögulegt er að fá metið inn í MA 
nám í öldrunarfræði að uppfylltum inntökuskilyrðum.  

NORRÆNT MA NÁM Í ÖLDRUNARFRÆÐI (NordMaG) 

NordMaG er rannsóknatengt einstaklingsbundið MA nám (120e). Námið samanstendur af: 

•  Introduction to Interdisiplinary Gerontology (5e)

•  Öldrunarfræði: Stefnumótun og þjónusta (10e)

•  Áhrifaþættir öldrunar: Umhverfi, félagstengsl og heilsufar (10e)

•  Valnámskeið (námskeið við samstarfsskóla)

•  MA ritgerð í öldrunarfræði (40-60e)

Námsleiðin er samstarfsverkefni Háskóla Íslands, Háskólanum í Lundi í Svíþjóð,  Háskólanum í Jönköping í Svíþjóð og 
Háskólanum í Gjörvik í Noregi. Nemendur ljúka a.m.k. 20e í námskeiðum við samstarfsskólana þar sem kennt er í staðlotum 
og fjarnámi.

Nánari upplýsingar um inntökuskilyrði og umsóknarfresti er að finna í Kennsluskrá Háskóla Íslands og á 
heimasíðu félagsráðgjafardeildar www.felagsradgjafardeild.hi.is
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