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Diplómanám í starfsendurhæfingu (60e)
Diplómanám á sviði starfsendurhæfingar er sjálfstætt 60 eininga nám að loknu BA-, BS- eða 

sambærilegu háskólaprófi. Markmið námsins er að koma til móts við þarfir fyrir sérhæfða þekkingu 

og færni á sviði starfsendurhæfingar og styrkja fræðilegan grunn, hugmyndafræði og faglega 

nálgun. Að náminu standa sameiginlega Félagsráðgjafardeild Félagsvísindasviðs Háskóla Íslands og 

framhaldsnámsdeild Heilbrigðisvísindasviðs Háskólans á Akureyri. 

Diplómanámið í starfsendurhæfingu er hagnýtt nám sem er ætlað einstaklingum úr ýmsum 

faggreinum er vinna við ráðgjöf, meðferð, kennslu og stuðningsþjónustu á sviði starfsendurhæfingar 

og tengdra greina. 

Námsleiðin veitir tækifæri til að bæta sérþekkingu á starfsendurhæfingu ofan á fyrri háskólamenntun. 

Námið hentar ólíkum fagaðilum á starfsendurhæfingarstöðvum, stofnunum er sinna endurhæfingu og 

í starfsdeildum skóla. Ennfremur er námið ætlað fagfólki er sinnir geðendurhæfingu; velferðarþjónustu; 

og ráðgjöf og þjónustu hjá stéttarfélögum; hæfingarstöðum; fullorðinsfræðslustöðum; og á 

vinnustöðum fyrir fatlað fólk.



Inntökuskilyrði í diplómanámið eru:
BA- eða BS- próf í heilbrigðis, félags-, eða kennslugreinum. Einnig skulu umsækjendur hafa að 
lágmarki tveggja ára starfsreynslu á sviði heilbrigðis-, félags- eða skólaþjónustu við fullorðna eða 
ungmenni.

Skipulag námsins: 
Námið byggist upp af tveimur 10 eininga námskeiðum á sviði starfsendurhæfingar (Starfs 
 endurhæfing I og Starfsendurhæfing II), auk sérverkefna og valnámskeiða. Náminu er hægt að 
ljúka á tveimur önnum en einnig er hægt að dreifa því á fleiri annir. Fjölbreyttar kennsluaðferðir 
verða notaðar. Kennt verður í staðbundum lotum en einnig verður stuðst við upptökur af fyrir-
lestrum, fjarfundi, verkefni og umræður á vef. Skyldunámskeið: Starfsendurhæfing I (10e) kennt 
við HA, Starfsendurhæfing II (10e) kennt við HÍ.

Upplýsingar fyrir umsækjendur í Háskólann á Akureyri:
Umsóknarfrestur um grunn- og framhaldsnám í Háskólanum á Akureyri, jafnt staðnám, fjarnám 
og lotunám er til 5. júní. Sótt er rafrænt um nám á vef háskólans, www.unak.is. Þegar rafrænni 
umsókn er lokið fær umsækjandi veflykil og getur fylgst með framgangi umsóknarinnar. Athugið 
að svar við umsókn er einungis rafrænt. Kostnaður er árlegt skrásetningargjald sem greiðist með 
greiðsluseðli í netbanka fyrir 10. Júlí. Eftir þann tíma reiknast 15% álag. 
Skrásetningargjald er almennt óafturkræft.

Nánari upplýsingar veitir:
Ingibjörg Smáradóttir, skrifstofustjóri Heilbrigðisvísindasviðs s. 460 8036, netfang ingibs@unak.is 

Upplýsingar fyrir umsækjendur í Háskóla Íslands:
Umsóknarfrestur í diplómanám er til 5. júní. Rafræn umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu 
Háskóla Íslands: www.hi.is
Kostnaður: Árlegt innritunargjald Háskóla Íslands.

Nánari upplýsingar veita:
Sigrún Dögg Kvaran, verkefnisstjóri s. 525 5408, netfang sigrundk@hi.is
Steinunn Hrafnsdóttir, dósent og varadeildarforseti s. 525 5266, netfang steinhra@hi.is
Skrifstofa Félagsráðgjafardeildar er til húsa í Gimli, gengið í gegnum Odda við Sturlugötu.              
Sími 525 5206 eða 525 5408. Opnunartími: Mánud. – föstud. 10:00-12:00 og 13:00-15:30.

Kennsluskrá með nánari upplýsingum er að finna á heimasíðu Félagsráðgjafardeildarinnar: 
felagsradgjof.hi.is


