
Kæri kandídat.

Það styttist í brautskráningu þína frá Háskóla Íslands og ég óska 
þér hjartanlega til hamingju með áfangann. 

Að öllu óbreyttu hefði brautskráningarhátíð farið fram með 
hefðbundnum hætti laugardaginn 20. febrúar í Háskólabíói, en 
vegna samkomutakmarkana verður breyting á að þessu sinni. 

Í stað hefðbundinnar brautskráningar býðst kandídötum að 
sækja prófskírteini sín í Háskólabíó þennan dag. Nánari 
upplýsingar um fyrirkomulag afhendingar eru hér að neðan.
 
Við afhendingu prófskírteina verður sóttvarnaviðmiðum fylgt í 
hvívetna og eru kandídatar hvattir að bera andlitsgrímur 
þegar þeir koma í Háskólabíó. Grímur og sótthreinsispritt 
verður einnig á staðnum fyrir þau sem það vilja. Við hvetjum 

kandídata jafnframt til að virða 2 metra regluna í bíóinu og 
forðast hópamyndun fyrir utan húsið. 

Þótt athöfnin sé ekki með sama hátíðarbrag og í venjulegu 
árferði vonumst við sannarlega til þess að sjá þig í Háskólabíói 
þann 20. febrúar því þetta er gleði- og uppskerudagur þinn og 
skólans. Við erum afar stolt af þér og vonum að þér farnist sem 
allra best í framtíðinni.

Með kærri kveðju,

Jón Atli Benediktsson
rektor Háskóla Íslands

Til þess að flýta fyrir afhendingu skírteina og lágmarka hættu á smitum
er gestum ekki heimilt að koma með kandídötum inn í Háskólabíó. 

Til hamingju með áfangann!

Gott að vita fyrir afhendingu prófskírteina

Staður og stund: Laugardaginn 20. febrúar í Háskólabíói

Fyrirkomulag afhendingar: Gengið er inn um inngang A. 
Þar framvísar þú skilríkjum og ferð síðan um tengigang að 
anddyrinu framan við stóra sal bíósins þar sem þú færð 
afhent prófskírteini þitt. Að því búnu býðst þér að láta taka 
af þér mynd með skírteinið og síðan yfirgefur þú húsið um 
inngang B.

Starfsfólk verður á staðnum og veitir frekari leiðbeiningar.

Mæting:

Kl. 10.00-11.00
Verkfræði- og náttúruvísindasvið
Iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði- 
og tölvunarfræðideild
Jarðvísindadeild
Líf- og umhverfisvísindadeild
Rafmagns- og tölvuverkfræðideild
Raunvísindadeild
Umhverfis- og byggingarverkfræðideild
   
Kl. 11.00-12.00
Hugvísindasvið
Guðfræði- og trúarbragðafræðideild
Íslensku- og menningardeild
Mála- og menningardeild
Sagnfræði- og heimspekideild

Kl. 12.00-13.00
Heilbrigðisvísindasvið og 
Menntavísindasvið
Hjúkrunarfræðideild
Lyfjafræðideild
Læknadeild
Matvæla- og næringarfræðideild
Sálfræðideild
Tannlæknadeild

Deild faggreinakennslu
Deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda
Deild kennslu- og menntunarfræði
Deild menntunar og margbreytileika

   
Kl. 13.00-14.00
Félagsvísindasvið
Félagsfræði-, mannfræði- 
og þjóðfræðideild
Félagsráðgjafardeild
Hagfræðideild
Lagadeild
Stjórnmálafræðideild
Viðskiptafræðideild


