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LAGADEILD
HÁSKÓLA ÍSLANDS
Laganám sem svarar kröfum tímans

Nám við Lagadeild Háskóla Íslands er krefjandi og nútímalegt 
og þar starfa helstu sérfræðingar landsins á flestum sviðum 
lögfræði. Nemendur fá bestu lögfræðimenntun sem völ er á 
og deildin hefur sterk og rótgróin tengsl við atvinnulífið.

Með aðgangsprófi (A-prófi) er stefnt að því að því að draga 
úr brottfalli og sinna þeim nemendum sem hefja nám 
við Lagadeild, enn betur. Námið er verkefnatengt og er 
nemendum skipt upp í minni verkefna- og umræðuhópa. 
Krafist er virkrar þátttöku nemenda og að þeir leggi sitt af 
mörkum í umræðum. Lagt er kapp á að nemendur sýni fram á 
skilning á námsefninu og sjálfstæð vinnubrögð. 

Áhersla er lögð á undirstöðugreinar lögfræðinnar í BA-
náminu. Þannig tileinka nemendur sér alhliða kunnáttu og 
aðferðafræði í lögfræði. Meistaranemendur byggja á traustum 
grunni BA-námsins og geta raðað saman valgreinum til að 
sérhæfa sig. 

Með því að leggja leið þína í Lagadeild 
Háskóla Íslands setur þú markið hátt.



METNAÐUR OG GÆÐI
Áherslur Lagadeildar Háskóla Íslands

Metnaðarfullt nám í hæsta gæðaflokki við nútímalega deild sem byggir á 
áratuga hefð og reynslu. Lögræðingar frá Lagadeild Háskóla Íslands eru 
eftirsóttir enda hafa þeir þá menntun sem atvinnulífið sækist eftir.

•	 Aðaláhersla á gæði námsins og góða þjónustu við nemendur.

•	 Metnaðarfullar rannsóknir í lögfræði, sem nemendum gefst kostur á að 
taka þátt í.

•	 Góð kennsluaðstaða í Lögbergi, byggingu Lagadeildar, ásamt stórri 
lesstofu og stærsta lagabókasafni landsins.

•	 Uppbygging og samsetning námskeiða BA-námsins veitir nemendum 
alhliða og traustan fræðilegan grunn. 

•	 Nemendafjöldi takmarkaður í BA-námi, sem eykur gæði kennslunnar og 
persónuleg tengsl nemenda og kennara.

•	 Nemendum í BA-námskeiðum er skipt í smærri umræðuhópa.

•	 Lögð áhersla á verkefnatengt nám og sjálfstæð vinnubrögð.

•	 Fjölbreytt námsmat, m.a. heimapróf, ritgerðir og hópaverkefni.

•	 Meistaranám þar sem nemendur geta valið úr fjölda námskeiða sem taka 
meðal annars mið af þörfum atvinnulífsins.

•	 Boðið upp á 10-12 alþjóðleg námskeið á ensku í meistaranáminu.

•	 Skiptinámssamningar við fjölmarga erlenda háskóla.

•	 Metnaður og gæði verðlaunuð með því að veita viðurkenningar fyrir 
góðan námsárangur og ritgerðir;

- Hollvinafélag Lagadeildar veitir verðlaun fyrir hæstu einkunn í BA-námi.

- LOGOS lögmannsþjónusta veitir verðlaun fyrir hæstu einkunn í 
meistaranámi.

- Lögmenn Lækjargötu veita verðlaun fyrir bestu meistararitgerðina.



AÐGANGSPRÓF (A-próf)
Hvers vegna við Lagadeild Háskóla Íslands? 

A-prófið er hugsað sem færnipróf eða próf á áunninni færni
frekar en þekkingarpróf. Vægi einstakra þekkingaratriða er
haldið í lágmarki svo stúdentar standi sem jafnast að vígi
óháð einstökum efnisþáttum í fyrra námi.

Prófinu er ætlað að spá fyrir um námsárangur stúdenta í 
háskóla með því að meta færni þeirra á sviði lesskilnings, 
talnaleikni, rökhugsunar, málnotkunar og fleiri þátta sem á 
reynir í háskólanámi.

Ekki er gert ráð fyrir að nemendur þurfi sérstakan undirbúning 
fyrir prófið. 

Markmið og ávinningur með A-prófi
• Takmarka fjölda nýnema á hverju hausti.

• Minna brottfall nemenda.

• Betri og fjölbreyttari kennsla í smærri hópum.

• Aukin persónuleg samskipti kennara og nemenda.

• Auka hlut verkefna í námsmati BA-námsins.

Í hverju er prófað? 
Prófið samanstendur af fimm prófhlutum, sem eru:

• Lesskilningur

• Stærðir og reiknanleiki

• Enska

• Upplýsinganotkun

• Málfærni

Hvenær fer prófið fram?
Á árinu 2017 verður A-prófið haldið:

• laugardaginn 18. mars.
• föstudaginn 9. júní.

Skráningarfrestir
• 12. mars vegna A-prófs í mars.
• 5. júní vegna A-prófs í júní.

Skráning og nánari upplýsingar um 
A-prófið, svo sem tímasetningar,

próftökustaði, dæmi um
spurningar o.fl. á:

hi.is/a_prof

http://www.hi.is/a_prof


GRUNNNÁM BA
3ja ára nám, 180 einingar

BA-nám við Lagadeild Háskóla Íslands er skyldubundið 3ja ára grunnnám sem 
lýkur með BA-ritgerð. Áhersla er lögð á verkefnatengt nám, umræðutíma sem 
auka skilning á námsefninu og persónuleg samskipti við kennara. Fjölbreytt 
námsmat, meðal annars heimapróf, ritgerir, raunhæf verkefni og hópavinna. 

Lagadeild Hásóla Íslands byggir á aldagamalli reynslu og stenst fyllilega 
samanburð við erlendar lagadeildir. Lögð er áhersla á að nemendur fái sterkan 
fræðilegan grunn í lögfræði.

Áhersla á grunngreinar lögfræðinnar
Á fyrsta ári er meðal annars kennd Almenn lögfræði, sem er grundvallarfag 
lögfræðinnar. 

Í Samningarétti á 2. ári læra nemendur meðal annars um það hvenær 
samningur telst kominn á og hvenær ekki en fagið er nauðsynlegur grunnur 
fyrir flest svið lögfræðinnar.

Í Réttarfari I og II er fjallað ítarlega um réttarreglur um meðferð sakamála 
og einkamála. Farið er yfir skipan dómstóla og ákæruvalds og réttarstöðu 
sakbornings, brotaþola og verjanda. Nemendur taka þátt í sviðsettum 
réttarhöldum, þar sem þeir skila inn skriflegum gögnum og flytja mál fyrir 
dómurum.

BA-ritgerð er skrifuð á 3. ári sem veitir nemendum gagnlegan undirbúning fyrir 
meistararitgerð í lögfræði.

Mentorar
Nýnemar fá stuðning við upphaf náms, en þeim er þá úthlutaður mentor 
úr hópi 3.-5. árs nema, sem miðlar af reynslu sinni af náminu og vísar á 
nauðsynlega þjónustu.



Skipulag BA-náms

Haustmisseri Vormisseri

1. ár

Inngangur að lögfræði  6 ECTS ein.

Almenn lögfræði ásamt ágripi af réttarsögu  18 ECTS ein.

Heimspekileg forspjallsvísindi  5 ECTS ein.

Stjórnskipunarréttur ásamt ágripi af þjóðarétti  15 ECTS ein.

Fjölskyldu- og erfðaréttur  10 ECTS ein.

Evrópuréttur  6 ECTS ein.

2. ár

Samningaréttur  10 ECTS ein.

Stjórnsýsluréttur I  8 ECTS ein.

Bótaréttur I  8 ECTS ein.

Eignaréttur I  4 ECTS ein.

Eignaréttur II  11 ECTS ein.

Stjórnsýsluréttur II  12 ECTS ein.

Bótaréttur II  7 ECTS ein.

3. ár

Kröfuréttur I  10 ECTS ein.

Refsiréttur I  10 ECTS ein.

Réttarfar I  10 ECTS ein.

BA-ritgerð í lögfræði  6 ECTS ein. 

Kröfuréttur II  8 ECTS ein.

Refsiréttur II  8 ECTS ein.

Réttarfar II  8 ECTS ein.

BA-nám 
Þau námskeið sem kennd eru í BA-náminu eru grundvallar-
fög, sem reynslan hefur sýnt að allir lögfræðingar þurfa að 
kunna góð skil á. 

Það er ekki tilviljun sem ræður uppbyggingu BA-námsins, 
heldur kröfur um gæði með það að markmiði að útskrifa 
úrvals lögfræðinga.

https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=namskeid&id=030121&kennsluar=current
https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=namskeid&id=030125&kennsluar=current
https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=namskeid&id=030116&kennsluar=current
https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=namskeid&id=030114&kennsluar=current
https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=namskeid&id=030117&kennsluar=current
https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=namskeid&id=030124&kennsluar=current
https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=namskeid&id=030211&kennsluar=current
https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=namskeid&id=707639&kennsluar=current
https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=namskeid&id=707636&kennsluar=current
https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=namskeid&id=707638&kennsluar=current
https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=namskeid&id=707640&kennsluar=current
https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=namskeid&id=707641&kennsluar=current
https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=namskeid&id=707637&kennsluar=current
https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=namskeid&id=030311&kennsluar=current
https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=namskeid&id=030312&kennsluar=current
https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=namskeid&id=030313&kennsluar=current
https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=namskeid&id=910025&kennsluar=current
https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=namskeid&id=030324&kennsluar=current
https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=namskeid&id=030325&kennsluar=current
https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=namskeid&id=030326&kennsluar=current


MEISTARANÁM Mag. Jur.
2ja ára nám, 120 einingar

Í meistaranáminu byggja nemendur á traustum grunni BA-
námsins. Hvort sem áhugi nemenda beinist að hefðbundnum 
störfum í lögmennsku, dómara- og stjórnsýslustörfum eða 
öðrum störfum, þar sem lögfræðilegrar sérþekkingar er þörf, 
geta þeir í meistaranáminu undirbúið sig markvisst með því að 
raða saman valgreinum.

Öll námskeið meistaranámsins nema eitt eru valnámskið.  Að 
auki skrifa allir nemendur 30 einingar meistararitgerð að eigin 
vali.

Fjölbreytt og lifandi kennsla
Í meistaranáminu er ætlast til virkrar þátttöku nemenda með 
rökræðum í fyrirlestratímum, vinnu við raunhæf verkefni og 
ritgerðir. Verkefni eru ýmist unnin í hópum eða af einstökum 
nemendum. Námsmat er fjölbreytt þar sem ástundun, 
þátttaka í umræðum, hlutapróf og verkefni gilda sem hluti af 
lokaeinkunn.

Lagadeild hefur á að skipa einvala liði kennara sem eru helstu 
sérfræðingar þjóðarinnar á flestum sviðum lögfræðinnar. 
Flestar kennslubækur sem notaðar eru í kennslu í öllum 
lagadeildum landsins eru skrifaðar af kennurum Lagadeildar 
Háskóla íslands.



Skiptinám erlendis
Öllum meistaranemum Lagadeildar 
stendur til boða að stunda hluta 
meistaranámsins við erlenda háskóla. 
Hægt er að stunda skiptinámið í allt að 
tvö misseri. 

Starfsnám
Meistaranemar geta sótt um að fá 
störf hjá viðurkenndum stofnunum og 
fyrirtækjum metin til allt að 6 eininga, 
sem jafngildir einu meistaranámskeiði. 
Starfsnám er mikilvæg reynsla fyrir 
laganema þar sem reynir á almenna 
lögfræðikunnáttu.

Aðstoðarkennsla
Meistaranemum býðst að sinna 
aðstoðarkennslu í BA-námskeiðum. 
Annast þeir umræðutíma og 
verkefnavinnu í nánu samstarfi við 
umsjónarkennara námskeiðanna. 
Aðstoðarkennsluna er hægt að fá 
metna til 6 eininga.

Það var alltaf draumur minn að stunda nám erlendis. Skiptinám á 
vegum Lagadeildar og skrifstofu alþjóðasamskipta HÍ var því tilvalinn 
kostur. Sú borg sem varð fyrir valinu var höfuðborg Tékklands, Prag. 
Borgin er gullfalleg, sagan og menningin mjög áhugaverð og ekki 
skemmir verðlagningin fyrir!

Skólinn sem ég sótti námið í heitir Charles University. Hann var 
stofnaður árið 1348 og er einn af elstu háskólum heims. Námið 
var áhugavert og skemmtilegt, með sérstakri áherslu á löggjöf 
Evrópusambandsins.

Ég mæli hiklaust með því að fara í skiptinám. Fyrir utan það að 
nema á öðru tungumáli og kynnast nýjum kennurum með ólíkar 
kennsluaðferðir, þá er sú reynsla ómetanleg að búa í öðru landi og 
eignast vini frá ólíkum menningarheimum.

Óli Dagur Valtýsson, meistaranemi



AÐ NÁMI LOKNU
Fjölbreyttir starfsmöguleikar lögfræðinga

Lögfræðingar frá Lagadeild Háskóla Íslands eru eftirsóttir starfsmenn. Auk 
hefðbundinna starfa við dómstóla og á lögmannsstofum starfa lögfræðingar 
í stjórnsýslunni, hjá fyritækjum, stofnunum, bönkum og fjármálafyrirtækjum, 
hagsmunasamtökum og lífeyrissjóðum. Þá hafa lögfræðingar haslað sér völl sem 
stjórnendur fyrirtækja sem stunda innlend og alþjóðleg viðskipti og við margvísleg 
störf erlendis meðal annars hjá alþjóðastofnunum. 

Framhaldsnám erlendis
Nemendum deildarinnar gengur vel að komast í framhaldsnám við virta erlenda 
lagaháskóla. Er það ekki síst vegna gæða þeirrar menntunar sem þeir hafa aflað sér í 
Lagadeild Háskóla Íslands og þess góða orðspors sem fer af deildinni.

„Með námi við Lagadeild Háskóla Íslands er lagður traustur grundvöllur fyrir starf 
lögfræðingsins sem og fyrir frekara nám t.d. á erlendum vettvangi. Ástæður þess 
eru þær að skipulag námsins miðar að því að gefa nemendum í BA-námi breiða 
og haldgóða þekkingu á helstu grunnsviðum réttarins. Síðan gefst nemendum í 
meistaranámi kostur á því að byggja frekar á þessum grunni og nema sérhæfðari 
réttarsvið, allt eftir áhugasviði hvers og eins.

Sú dýpt, sá hraði og þær kröfur sem gerðar voru við Lagadeild Háskóla Íslands 
reyndist mér vera afskaplega góður undirbúningur fyrir frekara nám á erlendri 
grundu. Var það þegar ég stundaði nám við lagadeildir háskólanna í Oxford og 
Harvard árin 2012 og 2013. Til viðbótar þessu hefur mér fundist sú áhersla sem er 
lögð á aðferðafræði við deildina hafa búið mig einkar vel undir frekara nám og störf 
eftir útskrift.“ Hafsteinn Dan Kristjánsson, Mag. Jur., LL.M. 

Aðstoðarmaður umboðsmanns Alþingis og aðjúnkt við Lagadeild 
Háskóla Íslands



„Námið í Lagadeild Háskóla Íslands hefur nýst mér afskaplega vel í störfum mínum, bæði sem 
lögmaður og í rannsóknum, meðal annars fyrir Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna. Þar tel ég 
hafa skipt megin máli að hafa fengið að njóta þess að læra undir leiðsögn góðra kennara deildarinnar 
og að hafa fengið tækifæri til að aðstoða við rannsóknir og kennslu á meðan á náminu stóð.

Bæði kennarar og annað starfsfólk deildarinnar eru að auki í góðum tengslum við nemendur.
Í deildinni eignaðist ég síðan afar góða vini og félaga en það gerði lífið í Lagadeild auðvitað einstakt.“

Hrefna Dögg Gunnarsdóttir, héraðsdómslögmaður
Lögmaður á Rétti - Aðalsteinsson & Partners



Ragnhildur Arnljótsdóttir, ráðuneytisstjóri
Ég segi oft að engin ein menntun eigi betur við í starfsemi Stjórnarráðsins en lögfræðin, þar sem dagleg 
verkefni okkar eru unnin innan ramma stjórnsýsluréttar auk þess sem ráðuneytin bera ábyrgð á framkvæmd 
og túlkun stjórnarskrár og nánast allrar löggjafar hér á landi, með beinum eða óbeinum hætti. Margir 
lögfræðingar innan Stjórnarráðsins koma að því að semja frumvörp, reglugerðir og stjórnsýsluúrskurði, 
koma að innleiðingu EES-löggjafar og annarra alþjóðlegra skuldbindinga í landsrétt. Verkefnin eru því mjög 
fjölbreytt og krefjandi. Stjórnarráðið hefur fengið mjög góðar umsóknir frá lögfræðingum sem útskrifast 
hafa frá Lagadeild Háskóla Íslands og við höfum séð að þeim vegnar vel í raunhæfum verkefnum sem lögð 
eru fyrir umsækjendur.

Óðinn Elísson, hrl., Fulltingi
Við ráðningu á nýútskrifuðum lögfræðingum er margt sem kemur til álita. Við hjá Fulltingi teljum mikilvægt 
að fólk hafi mjög góð tök á íslensku máli bæði í tali og ekki síður við textagerð. Síðan horfum við til þess 
að úr laganámi sínu hafi viðkomandi breiðan grunn til að byggja á. Hafi lært flest grunnsvið lögfræðinnar 
og hafi m.a. góð tök á réttarfari. Ég lít svo að laganám verði að gefa góðar undirstöður til að byggja á í 
nýju starfi. Vanti grunninn getur verið erfitt að byggja ofan á og öðlast þá færni sem fæst almennt með 
starfsreynslu. Að lokum horfum við til þess að lögfræðingar sem við ráðum hafi góða færni í mannlegum 
samskiptum. Það er mikilvægur þáttur bæði í samskiptum út á við og ekki síður innan fyrirtækis.

Ingimundur Einarsson, dómstjóri við Héraðsdóm Reykjavíkur
Þegar aðstoðarmenn eru ráðnir hingað til Héraðsdóms Reykjavíkur, legg ég áherslu á að þeir kunni mjög 
vel skil á einkamálaréttarfari. Jafnframt gerir dómstóllinn kröfu um góða íslenskukunnáttu og að þeir riti  
skýran og glöggan texta. Þá má ekki gleyma því að fyrri reynsla af lögfræðistörfum er mikilvæg, svo og 
góð samskiptahæfni. Ég hef haft það fyrir reglu þegar nýir dómarar koma til starfa að benda þeim á að 
góð þekking á einkamálaréttarfari geti létt þeim mjög störfin í krefjandi verkefnum.
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SÁ SEM TALAR
Orator, félag laganema

Orator, félag laganema, er eitt fjölmennasta og öflugasta 
nemendafélag innan Háskóla Íslands. Orator stendur fyrir 
málþingum um lögfræðileg efni en stendur einnig fyrir 
margvíslegum skemmtunum og viðburðum. 

Lögfræðiaðstoð Orators frá 1981
Orator hefur veitt almenningi endurgjaldslausa 
lögfræðiaðstoð í rúma þrjá áratug og meðal annars hlotið 
Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins. Meistaranemar sjá um að 
veita einstaklingum aðstoð og svör við fyrirspurnum, undir 
umsjón starfandi lögmanna. 

Lögfræðiaðstoðin er veitt á fimmtudögum 
kl. 19.30-22.00 í síma 551 1012

Atvinnunefnd Orators
Atvinnunefndin sér um í samvinnu við skrifstofu Lagadeildar, 
að skipuleggja starfsnám svo laganemar öðlist starfsreynslu 
meðfram námi. Nefndin hefur milligöngu um að útvega 
lögfræðistörf hjá dómstólum, stofnunum og lögfræðistofum.

Úlfljótur 
Orator stendur fyrir útgáfu fræðiritsins Úlfljótur, sem er eitt 
virtasta tímarit um íslenska lögfræði, auk þess að hafa verið 
gefið út lengst allra tímarita við Háskóla Íslands. Úlfljótur 
rekur einnig bóksölu fyrir laganema.



Háskólatorg
Frábær aðstaða með bóksölu, matsölu, 
þjónustuborði og tölvuþjónustu.

Lögbergsdómur
Í Lögbergi er dómsalur, en þar spreyta 
nemendur sig á málflutningi.

Háma
Matsala Háskóla Íslands en þar er hægt að fá 
gómsætan mat á sanngjörnu verði.

Stúdentakjallarinn
Samkomustaður háskólanema þar sem 
stemmningin ræður ríkjum.A
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AÐ SÆKJA UM NÁM
Umsóknarfrestir og inntökuskilyrði Háskóla Íslands

Sótt er um BA-nám með rafrænum umsóknum á tímabilinu 1. mars 
til 5. júní ár hvert. Nánari upplýsingar eru uppfærðar reglulega á vef 
Háskólans; hi.is og vef Lagadeildar; hi.is/lagadeild. 

Engin skólagjöld eru í Háskóla Íslands. 
Skráningargjald er 75.000 kr. 

Inntökuskilyrði BA-nám
Umsækjendur skulu hafa lokið almennu stúdentsprófi, prófi frá 
Háskólabrú Keilis eða sambærilegu námi frá erlendum háskóla. 
Umsækjendur sem hyggja á laganám þurfa að hafa góða 
íslenskukunnáttu og auk þess hafa góð tök á ensku og norrænu 
tungumáli.

Umsækjendur skulu einnig hafa lokið aðgangsprófi (A-prófi) en ítarlegar 
upplýsingar þar að lútandi eru á bls. 3 hér að framan og á: hi.is/a_prof.

Inntökuskilyrði meistaranám
Umsækjendur skulu hafa lokið BA-prófi í lögfræði frá Lagadeild Háskóla 
Íslands, eða sambærilegu prófi frá öðrum háskóla.
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Nánari upplýsingar veitir:




