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Reykjavík, júlí 2018 

 

 

Til nýnema í sjúkraþjálfun við Háskóla Íslands. 

 

Komið þið sæl og verið velkomin til náms við Námsbraut í sjúkraþjálfun, Háskóla Íslands. 

 

Ég vil byrja á að benda ykkur á að kynningarfundur fyrir nýnema í sjúkraþjálfun, verður 

haldinn föstudaginn 31. ágúst kl. 11:45. Við munum taka á móti ykkur í anddyri Stapa, 

sem er húsnæði námsbrautarinnar og stendur við Hringbraut (sjá hlekk sem vísar í kort af 

byggingum HÍ í hagnýtum upplýsingum hér neðar). Í byrjun kynningarfundar munum við 

bjóða ykkur upp á veitingar, sýna ykkur síðan húsakynnin og starfsfólk námsbrautarinnar 

mun kynna sig. Fulltrúar frá Félagi nema í sjúkraþjálfun (Virtus) verða líka á staðnum. 

 

Í byrjun haustannar takið þið þrjú námskeið: Inngangur að sjúkraþjálfun, Vöxtur og þroski 

og svo Frumulífeðlisfræði, sem þið sækið með lyfjafræðinemum. Allar upplýsingar um 

kennslustaði munu koma fram á stundaskránni ykkar í Uglunni.  

Í viku 40 verða haldin lokapróf í Innganginum og Vexti og þroska.  

Að loknum þeim prófum, bætist við kennsla í tveimur námskeiðum í líffærafræði sem þið 

sækið með 1. árs læknanemum. Sú kennsla fer að mestu fram í Læknagarði.  

 

Athugið að stundaskráin sem birtist á ytri vef HÍ https://www.hi.is/laeknadeild/stundatoflur 

er þar aðeins til viðmiðunar. Hún er birt sem drög og getur breyst. Hún verður ekki 

uppfærð þarna, en allar breytingar munu koma fram á stundatöflu ykkar á Uglunni, sem 

mun birtast ykkur síðar í mánuðinum. 

 

Í kennsluskrá, sem nálgast má á heimasíðu HÍ, er hægt að skoða þau námskeið sem í 

vændum eru ásamt þeim bókum, sem mælt er með (öll námskeiðin eru skyldufög og ekkert 

val). Þess skal þó getið að stundum eru gefnar upp margar bækur sem ítarefni og einnig er 

hugsanlegt að einstakir kennarar hafi breytt bókalistanum lítillega frá því sem upp er gefið 

í kennsluskrá. Ef þið viljið kaupa bækur áður en kennsla hefst er æskilegt að þið setjið 

ykkur í samband við umsjónarkennara og kannið hvort einhverjar breytingar hafa orðið á 

bókalistanum frá því sem gefið er upp í kennsluskrá. 

 

Ég hlakka til að sjá ykkur í ágúst. 

 

Kær kveðja, 

 

Ásta Guðjónsdóttir, verkefnisstjóri 

 

  

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


Hagnýtar upplýsingar  

 

Kynningarfundir 

 Kynning fyrir nýnema í sjúkraþjálfunarfræðum verður haldinn föstudaginn 31. ágúst 

kl. 11:45 í Stapa v. Hringbraut  

 Kynning fyrir alla nýnema innan Heilbrigðisvísindasviðs verður í Háskólabíói 

kl.14:00, sama dag  

 Nýnemadagar Háskóla Íslands verða haldnir í upphafi skólaárs. Dagskrána má finna á 

heimasíðu háskólans https://www.hi.is/nynemar 

 

 

Tölvupóstur 

Nýnemar ættu nú að hafa virkjað hi-netfang sitt. Mikilvægt er að fylgjast með 

tölvupóstinum, því að mikilvægar upplýsingar frá skólanum eru oft sendar á hi-

netfangið. 

 

Kennsla 

Kennsla í sjúkraþjálfunarfræðum hefst fimmtudaginn 23. ágúst skv. stundaskrá, sjá 

drög á: https://www.hi.is/laeknadeild/stundatoflur 

Eins og áður sagði geta stundaskrár breyst af óviðráðanlegum ástæðum. Mikilvægt 

er að fylgjast með stundatöflum í Uglunni, því þær eru tengdar stofubókunarkerfi 

HÍ og uppfærast við breytingar þar. Stundaskrá í Uglu mun birtast ykkur síðar í júlí. 

Kynnið ykkur vel fyrirkomulag kennslu fyrir hvert námskeið og reglur námsbrautar 

um mætingaskyldu 

(https://www.hi.is/laeknadeild/reglur_um_maetingaskyldu_og_prof). 

 

Próf 

Almenn próftímabil eru 3.–17. desember fyrir haustmisseri og 24. apríl – 10. maí 

fyrir vormisseri. Að auki eru stundum próf í lok námskeiða á miðju misseri. 

Nemendur eru hvattir til að kynna sér fyrirkomulag sjúkra- og endurtökuprófa á 

kennslualmanaki HÍ https://www.hi.is/nam/kennslualmanak og þá sérstaklega 

hvenær sjúkrapróf eru í desember og janúar.  

Athugið að strangar reglur gilda um fall á prófum, en almennt hefur nemandi aðeins 

rétt til að þreyta próf í tvígang (sjá 57.gr. V kafla reglna fyrir Háskóla Íslands Nr. 

569/2009; https://www.hi.is/haskolinn/reglur_fyrir_haskola_islands ). 

 

Húsnæði 

Námsbraut í sjúkraþjálfun hefur aðstöðu í Stapa við Hringbraut. Þar er skrifstofa 

námsbrautarinnar ásamt skrifstofum fastra kennara og starfsfólks við námsbrautina. 

Eins eru þar kennslustofur þar sem mest af okkar kennslu fer fram í. Einnig fer 

kennsla fram í öðrum byggingum Háskóla Íslands. Hér er vefslóð sem vísar í kort 

yfir byggingar Háskóla Íslands http://www.hi.is/node/303506 
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