
Kæri nýnemi, 
 
Kennsla við Sálfræðideild hefst mánudaginn 31. ágúst.  
Við byrjum kl. 10 með kynningu deildarinnar fyrir nýnema. Þar mun deildarforseti fara yfir 
ýmsar gagnlegar upplýsingar og Anima, félag sálfræðinema, mun kynna starfsemi sína.  
Þessi kynning verður rafræn og send út í streymi á eftirfarandi slóð:   
https://livestream.com/hi/nynemarsalfraedi 

 
Nemendum hefur verið skipt í tvo hópa og þú ert í hópi 2.  
Fyrstu vikuna verður kynning á hverju námskeiði fyrir sig. Hópur 2 mætir örlítið seinna en 
hópur 1 og á því ekki að mæta í fyrstu kennslustund samkvæmt stundaskrá heldur fylgja 
fyrirmælum hvers námskeiðs um mætingu.   
Kennsla fyrir hóp 2 hefst mánudaginn 31. ágúst með kynningu á námskeiðinu ALMENN 
SÁLFRÆÐI kl. 13:00-14:00 í stóra sal Háskólabíós. 
 
Eftir fyrstu vikuna mætir hópur 2 sem hér segir: 

• Almenn sálfræði á miðvikudögum 

• Tölfræði 1 á fimmtudögum 

• Skýringar á hegðun aðra hvora viku: 15. sept., 29. sept., 13. okt., 27. okt., 10. nóv., 
24. nóv. 

• Aðferðafræði aðra hvora viku: 17. sept., 1. okt., 15. okt., 29. okt., 12. nóv., 26. nóv. 
(stundatöflu má sjá hér)  
 

Allar kennslustundir fyrir utan dæmatíma í Tölfræði 1 fara fram í stóra sal Háskólabíós sem 
hefur verið skipt upp í þrjú sóttvarnarhólf sem hvert um sig hefur sérinngang (sjá hér).  
Mjög mikilvægt er að þú mætir í rétt sóttvarnarhólf og notir réttan inngang. 
 
Hópur 2 skiptist í hólfin eftir stafrófsröð: 
Sóttvarnarhólf A:  Iðunn til með Lovísu Rögnu 
Sóttvarnarhólf B:  Lovísa Ösp til og með Sigrúnu Erlu 
Sóttvarnarhólf C:  Sigrún Amina til og með Örlygi 
 
Starfsfólk Háskólabíós mun aðstoða nemendur við að finna hólfin fyrstu dagana . 
 
Nánari upplýsingar og tilkynningar um hvert námskeið munu birtast í CANVAS og við biðjum 
þig að fylgjast vel með tilkynningum frá kennurum.  
Við hvetjum þig til að huga vel að eigin sóttvörnum og fylgja vel öllum leiðbeiningum 
Háskóla Íslands og Landlæknis.  
 
Við hlökkum til að sjá þig á mánudaginn! 
 
Bestu kveðjur, 
Urður Njarðvík 
Deildarforseti Sálfræðideildar 
 
Hér má sjá upplýsingar um byggingar Háskóla Íslands. 
  

https://livestream.com/hi/nynemarsalfraedi
https://www.hi.is/sites/default/files/ingirid/1_ar_salfr_haust_2020_0.pdf
https://www.hi.is/sites/default/files/bgisla/haskolabio_1floor_c19_access.pdf
https://www.hi.is/haskolinn/haskolabyggingar


Við hvetjum þig til að kynna þér vel þær upplýsingar sem eru á nýnemavef Háskóla Íslands 
(hi.is/nynemar) en þar má meðal annars finna: 

• Kynningarmyndband HÍ 
• Kynningu á þjónustu náms- og starfsráðgjafar 
• Upplýsingar um tæknimál 
• Kynningu á Uglu (innri vef HÍ). 

 
 
 

x-msg://78/hi.is/nynemar
https://youtu.be/PMG5pMWo0uM
https://youtu.be/s_6Q1AShZik
https://youtu.be/aaQqmgaQZCM
https://youtu.be/gBNHcUdnHZc

