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Reykjavík, júní 2019 

 

Kæru nýnemar í Sálfræðideild! 

 

Sálfræðideild Háskóla Íslands býður ykkur velkomin til náms skólaárið 2019–2020. 

 

Framundan hjá ykkur er spennandi nám. Deildin kappkostar að veita stúdentum trausta og 

almenna menntun í sálfræði sem stenst alþjóðlegan samanburð. Sálfræðinám er krefjandi og 

við væntum þess að þið sinnið því af samviskusemi og óskiptum áhuga. 

Á undanförnum áratugum hefur sálfræðin vaxið mjög í Háskóla Íslands og er Sálfræðideild í 

dag ein af stærstu deildum skólans. Starfsfólk deildarinnar leggur sig fram um að efla veg 

sálfræðinnar í íslensku samfélagi og við væntum þess sama af ykkur. 

Ég vonast til að sjá ykkur sem flest á kynningarfundi föstudaginn 30. ágúst nk. kl. 13:00 í 

stofu 105 í Háskólatorgi. Þar er miðlað mikilvægum upplýsingum um námið og 

námsumhverfið og allir eru hvattir til að mæta. Kennsla hefst síðan af fullum krafti 

mánudaginn 2. september. 

 

Nýnemadagur Heilbrigðisvísindasviðs 

Allir nemar á Heilbrigðisvísindasviði Háskóla Íslands eru einnig boðnir velkomnir í 

stóra sal Háskólabíós föstudaginn 30. ágúst kl. 14:00. Þar verða allar námsbrautir 

á sviðinu kynntar og sú þjónusta sem er aðgengileg nemendum Háskóla Íslands. Á 

kynningunni verða veittar hagnýtar upplýsingar frá núverandi nemendum, 

upplýsingatæknisviði og námsráðgjöf. Eftir formlega dagskrá stendur Sviðsráð 

Heilbrigðisvísindasviðs fyrir móttökuhófi nýnema.  

Bent er á upplýsingar um námið á heimasíðum og samfélagsmiðlasvæðum 

Háskólans, Heilbrigðisvísindasviðs, einstakra deilda og námsbrauta, nemendafélaga 

og Sviðsráðs, Náms- og starfsráðgjafar HÍ, auk annarra þjónustuaðila. 

 

Með góðri kveðju og ósk um velgengni í námi ykkar í vetur. 

 

Daníel Þór Ólason, deildarforseti 
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Hagnýtar upplýsingar til nýnema í Sálfræðideild háskólaárið 2019–2020 

Kynningarfundur fyrir nýnema í sálfræði verður föstudaginn 30. ágúst kl. 13:00  

í stofu 105 í Háskólatorgi. 

Kynningardagar 

Nýnemadagar Háskóla Íslands verða haldnir í lok ágúst/byrjun september. Upplýsingar um 

dagskrá nýnemadaga verður á heimasíðu háskólans http://www.hi.is/nynemar 

Tölvupóstur 

Þú hefur nú fengið hi-netfang, sem þú skalt fylgjast með, því að mikilvægar 

upplýsingar frá skólanum eru oft sendar í tölvupósti. 

Kennsla 

Kennsla í Sálfræðideild hefst mánudaginn 2. september samkvæmt stundaskrám,  

sem eru á vef deildarinnar 

https://www.hi.is/heilbrigdisvisindasvid_salfraedideild_grunnnam/stundatoflur  

Athugið að stundaskrár geta breyst af óviðráðanlegum ástæðum.  

Síðasti kennsludagur haustmisseris er 29. nóvember 2019.  

Kennsla á vormisseri 2020 hefst 13. janúar og lýkur 17. apríl. 

Próf 

Haustmisserispróf eru haldin 2.–16. desember. Sjúkrapróf verða haldin, ef þörf krefur, 

í tvo daga í kjölfar próftímabilsins samkvæmt nánari ákvörðun prófstjóra. 

Athugið að endurtökupróf eru ekki haldin í Sálfræðideild. 

Vormisserispróf verða 24. apríl til 8. maí og sjúkrapróf í kjölfarið samkvæmt nánari 

ákvörðun prófstjóra. 

Framvinda 

Nemendur í Sálfræðideild þurfa að standast námskeið í Almennri sálfræði, 

Aðferðafræði, Tölfræði I og Skýringum á hegðun með veginni meðaleinkunn 6,0 eða 

hærra til þess að geta haldið áfram námi á vormisseri 2020. Til þess að mega hefja 

nám á 2. ári verður nemandi að auki að taka a.m.k. 10 einingar af eftirtöldum 

námskeiðum: Tölfræði II, Hegðunar- og námsfræði, Vinnulag í sálfræðinámi og 

Lífeðlislegri sálfræði. 

Nánari upplýsingar 

Viðtalstímar kennara verða auglýstir á heimasíðu deildar. 

Skrifstofa Sálfræðideildar 

Nemendum er ráðlagt að leita upplýsinga um nám og námstilhögun hjá skrifstofu 

deildar. Skrifstofa Sálfræðideildar í Nýja Garði er opin mánudaga til föstudaga kl. 

10:00–12:00 og 13:00–15:00.  

Netfang: saldeild@hi.is og símar 525-4240 / 525-5813 / 525-5269. 
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