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Helstu námsleiðir 2022–2023

A til G

	� Almenn bókmenntafræði
	� Almenn málvísindi
	� Austur-Asíufræði *
	� Danska
	� Eðlisfræði
	� Efnafræði
	� Efnaverkfræði
	� Enska
	� Ferðamálafræði
	� Félagsfræði
	� Félagsráðgjöf
	� Fjölmiðlafræði *
	� Fornleifafræði
	� Frönsk fræði
	� Geislafræði
	� Grunnskólakennsla – erlend tungumál
	� Grunnskólakennsla – íslenska
	� Grunnskólakennsla – list- og verkgreinar
	� Grunnskólakennsla – náttúrugreinar
	� Grunnskólakennsla – samfélagsgreinar
	� Grunnskólakennsla – stærðfræði
	� Grunnskólakennsla – upplýsingatækni  

og miðlun

	� Grunnskólakennsla yngri barna
	� Guðfræði

H til K

	� Hagfræði
	� Hagnýtt stærðfræði
	� Heilbrigðisgagnafræði
	� Heilsuefling og heimilisfræði
	� Heimspeki

	� Hjúkrunarfræði
	� Hjúkrunarfræði – annað háskólapróf
	� Hugbúnaðarverkfræði
	� Iðnaðarverkfræði
	� Íslenska
	� Íslenska sem annað mál
	� Ítalska
	� Íþrótta- og heilsufræði
	� Japanskt mál og menning
	� Jarðeðlisfræði
	� Jarðfræði
	� Kennslufræði fyrir iðnmeistara
	� Kennslufræði verk- og starfsmenntunar
	� Kínversk fræði
	� Klassísk fræði *
	� Klassísk mál
	� Kóresk fræði *
	� Kvikmyndafræði
	� Kynjafræði *

L til S

	� Landfræði
	� Leikskólakennarafræði
	� Listfræði
	� Lífefna- og sameindalíffræði
	� Lífeindafræði
	� Líffræði
	� Líffræðileg mannfræði *
	� Lyfjafræði
	� Læknisfræði
	� Lögfræði
	� Mannfræði
	� Matvælafræði
	� Mið-Austurlandafræði

	� Næringarfræði
	� Rafmagns- og tölvuverkfræði
	� Ritlist *
	� Rússneska
	� Safnafræði *
	� Sagnfræði
	� Sálfræði
	� Samfélagstúlkun
	� Sjúkraþjálfunarfræði
	� Spænska
	� Stærðfræði
	� Stærðfræði og stærðfræðimenntun
	� Starfstengt diplómanám  

fyrir fólk með þroskahömlun

	� Stjórnmálafræði
	� Sænska

T til Þ

	� Tæknifræði
	� Tannlæknisfræði
	� Tannsmíði
	� Tölvunarfræði
	� Tómstunda- og félagsmálafræði
	� Umhverfis- og byggingarverkfræði
	� Uppeldis- og menntunarfræði
	� Verkfræðileg eðlisfræði
	� Vélaverkfræði
	� Viðskiptafræði
	� Þjóðfræði
	� Þroskaþjálfafræði
	� Þýðingarfræði *
	� Þýska

G til J

	� Geðhjúkrun
	� Geislafræði
	� Grunnskólakennsla yngri barna
	� Guðfræði
	� Hagfræði
	� Hagnýt atferlisgreining 
	� Hagnýt jafnréttisfræði
	� Hagnýt menningarmiðlun
	� Hagnýt ritstjórn og útgáfa
	� Hagnýt sálfræði
	� Hagnýt siðfræði
	� Hagnýt skjalfræði
	� Hagnýt tölfræði 
	� Hagnýtt hagfræði
	� Heilbrigðisvísindi
	� Heilsuefling og heimilisfræði
	� Heimspeki / Heimspekikennsla
	� Hjúkrunarfræði
	� Hnattræn fræði
	� Hnattræn heilsa
	� Hugbúnaðarverkfræði
	� Hugmynda- og vísindasaga
	� Iðnaðarlíftækni 
	� Iðnaðarverkfræði
	� Íslensk fræði
	� Íslensk málfræði
	� Íslenskar bókmenntir
	� Íslenskukennsla
	� Íþrótta- og heilsufræði
	� Jarðeðlisfræði
	� Jarðfræði
	� Jarðvísindi

K til L

	� Kennsla erlendra tungumála
	� Kennsla íslensku
	� Kennsla list- og verkgreina
	� Kennsla náttúrugreina
	� Kennsla samfélagsgreina
	� Kennsla stærðfræði
	� Kennsla upplýsingatækni og miðlunar

	� Kennslufræði yngri barna í grunnskóla
	� Klínísk lyfjafræði
	� Kvikmyndafræði
	� Kynfræði
	� Kynjafræði
	� Landfræði
	� Leikskólakennarafræði
	� Listfræði
	� Líf- og læknavísindi
	� Lífefnafræði
	� Lífeindafræði
	� Líffræði
	� Lífupplýsingafræði
	� Lífverkfræði
	� Ljósmóðurfræði
	� LL.M. í auðlindarétti  

og alþjóðlegum umhverfisrétti

	� Lögfræði
	� Lýðheilsuvísindi, faraldsfr. og líftölfræði 
	� Lyfjafræði
	� Lyfjavísindi
	� Læknavísindi

M til R

	� Mál og læsi
	� Máltækni
	� Mannauðsstjórnun
	� Mannfræði
	� Markaðsfræði
	� Matsfræði
	� Matvælafræði
	� MBA-nám
	� Menningarfræði
	� Menntastefnur og námskrárfræði
	� Menntun án aðgreiningar
	� Menntun framhaldsskólakennara 
	� Menntunarfræði leikskóla
	� Miðaldafræði
	� Næringarfræði
	� Náms- og starfsráðgjöf
	� Norðurlandafræði
	� Norrænt meistaranám í öldrunarfræðum 
	� Nýsköpun og viðskiptaþróun 

	� Nytjaþýðingar
	� Opinber stjórnsýsla
	� Rafmagns- og tölvuverkfræði
	� Reikningsskil og endurskoðun 
	� Reikniverkfræði
	� Ritlist

S til Ö

	� Safnafræði
	� Sagnfræði / Sögukennsla
	� Sálfræði
	� Sjúkraþjálfun
	� Skattaréttur og reikningsskil 
	� Spænska / Spænskukennsla
	� Stærðfræði
	� Starfstengd leiðsögn og kennsluráðgjöf
	� Stjórnmálafræði
	� Stjórnun menntastofnana
	� Stjórnun og stefnumótun
	� Sýningargerð, miðlun og sýningarstjórnun
	� Talmeinafræði 
	� Tannlæknavísindi
	� Tölfræði
	� Tölvunarfræði
	� Tómstunda- og félagsmálafræði
	� Trúarbragðafræði
	� Umhverfis- og auðlindafræði
	� Umhverfisverkfræði
	� Uppeldis- og menntunarfræði
	� Upplýsingafræði
	� Verkefnastjórnun
	� Verkfræðileg eðlisfræði
	� Vélaverkfræði
	� Viðskiptafræði
	� Þjóðfræði
	� Þjónustustjórnun
	� Þroskaþjálfafræði
	� Þróunarfræði
	� Þýðingafræði
	� Þýska / Þýskukennsla
	� Öldrunarfræði
	� Öldrunarþjónusta

Þetta eru helstu námsleiðir í boði. Innan þeirra geta verið  
margs konar kjörsvið. Allar nánari upplýsingar í Kennsluskrá á hi.is

A til F

	� Aðferðafræði
	� Almenn bókmenntafræði
	� Almenn málvísindi
	� Alþjóðasamskipti
	� Ameríkufræði
	� Annarsmálsfræði
	� Barnavernd
	� Blaða- og fréttamennska
	� Bókmenntir, menning og miðlun

	� Byggingarverkfræði
	� Danska / Dönskukennsla
	� Djáknafræði
	� Eðlisfræði
	� Efnafræði
	� Efnaverkfræði
	� Endurnýjanleg orka
	� Enska / Ennskukennsla
	� Félagsfræði
	� Félagsráðgjöf, rannsóknanám
	� Félagsráðgjöf, starfsréttindanám

	� Ferðamálafræði
	� Fjármál fyrirtækja
	� Fjármál M.Fin. 
	� Fjármálahagfræði
	� Fjölmiðla- og boðskiptafræði
	� Foreldrafræðsla og uppeldisráðgjöf
	� Fornleifafræði
	� Fötlunarfræði
	� Frönsk fræði / Frönskukennsla

GRUNNNÁM

FRAMHALDSNÁM

FRAMHALDSNÁM FRH.

* Aukagrein – sjá nánar í Kennsluskrá.
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