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Brautskráning kandídata frá Háskóla Íslands 

20. júní 2015  
 

Ágæti kandídat. 
 

Þú hefur skráð þig til brautskráningar frá Háskóla Íslands 20. júní næstkomandi. Með bréfi þessu vil 

ég óska þér til hamingju með þennan áfanga og ítreka nokkur atriði sem kandídatar þurfa að hafa í 

huga við athöfnina.  
 

Athöfnin fer fram í Laugardalshöll og hefst brautskráning kandídata sem eru að ljúka grunnnámi, þ.e. 

BA-, B.Ed.- eða BS-námi, kl. 14.00 stundvíslega. Áætlað er að henni ljúki eigi síðar en kl. 16.00. 

Kandídatar eru beðnir um að mæta ekki seinna en kl. 13.15 þar sem tíma tekur að raða þeim í sæti. 

Hver kandídat fær númerað sæti sem kemur fram á nafnalista sem afhentur verður með dag-

skrá við inngang. Umsjónarfólk verður á staðnum til að leiðbeina um sætaskipan.  
 

Athöfnin hefst með tónlistarflutningi og setningu. Síðan hefst brautskráningin. Kandídatar ganga þá 

upp á svið og taka við skírteinum sínum. Prófskírteini verða afhent eftir fræðasviðum í þessari röð: 

Félagsvísindasvið, Heilbrigðisvísindasvið, Hugvísindasvið, Menntavísindasvið og Verkfræði- og nátt-

úruvísindasvið. Kandídatar verða brautskráðir eftir námsgreinum og ganga þeir í stafrófsröð vinstra 

megin upp á sviðið að merkingu á gólfi við púltið. Mikilvægt er að hver og einn færi sig að merking-

unni þegar röðin kemur að honum. Þegar kandídat hefur tekið við prófskírteini úr hendi deildarforseta 

og kveðju rektors skal hann ganga yfir sviðið og aftur til sætis síns. 
 

Að brautskráningu lokinni flytur fulltrúi kandídata ávarp, síðan ávarpar rektor kandídata og Háskóla-

kórinn flytur tvö lög. Athöfninni lýkur á því að samkomugestir syngja ásamt kór Ísland ögrum skorið.  
 

Geti kandídat ekki veitt skírteini sínu viðtöku í Laugardalshöll 20. júní nk. er hann vinsamlega 

beðinn um að tilkynna það skrifstofu viðkomandi deildar fyrir kl. 16.00, mánudaginn 15. júní 

nk., hafi hann ekki þegar látið vita.  
 

Kandídat má taka með sér tvo gesti. Að gefnu tilefni er brýnt fyrir kandídötum sem taka þátt í at-

höfninni og gestum þeirra að sýna þá tillitssemi að yfirgefa ekki salinn fyrr en að athöfn lokinni.   
 

Bifreiðastæði fyrir kandídata og gesti þeirra eru við leikvanginn í Laugardal, Skautahöllina, Fjöl-

skyldu- og húsadýragarðinn og við Suðurlandsbraut. 
 

 
Með kærri kveðju 

 
Kristín Ingólfsdóttir 

rektor  
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