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Iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði- og tölvunarfræði-
deild býður upp á fjölbreytt nám í tölvunarfræði og 
verkfræðigreinum. Þær eiga það sameiginlegt að vera 
þýðingarmiklar við uppbyggingu og rekstur nútíma-
þjóðfélags. Námið sem boðið er upp á við deildina 
er einkar hagnýtt. Í því gefst nemendum kostur á að 
fást við margvísleg og raunhæf verkefni, gjarnan í 
tengslum við fyrirtæki eða stofnanir. 

Námsleiðir

Boðið er upp á eftirfarandi námsleiðir til BS-prófs

• Efnaverkfræði1 

• Hugbúnaðarverkfræði 

• Iðnaðarverkfræði

• Tölvunarfræði

• Vélaverkfræði 

Einnig er boðið upp á 60 og 120 eininga tölvunarfræðinám.

Boðið er upp á eftirfarandi námsleiðir í framhaldsnámi 

• Hugbúnaðarverkfræði 

• Iðnaðarverkfræði

• Lífupplýsingafræði2

• Lífverkfræði3 

• Reikniverkfræði 

• Tölvunarfræði 

• Vélaverkfræði

Inntökuskilyrði

Inntökuskilyrði í allar námsleiðir deildarinnar í BS-námi er íslenskt 

stúdentspróf eða sambærilegt próf. Nauðsynlegur undirbúningur 

er haldgóð þekking í stærðfræði, raungreinum, íslensku og ensku. 

Sterklega er mælt með að stúdent hafi lokið a.m.k. 24 einingum (40 

fein) í stærðfræði og 30 einingum (50 fein) í náttúrufræðigreinum 

(þar af minnst 6 einingum (10 fein) í eðlisfræði).

1 Í samstarfi við Raunvísindadeild
2 Í samstarfi við Líf- og umhverfisvísindadeild,  

  sjá lýsingu í upplýsingabæklingi þeirrar deildar
3 Sjá lýsingu á http://von.hi.is



Um námið 

Deildin býður upp á grunnnám í efnaverkfræði í samstarfi við 

námsbraut í efnafræði við Raunvísindadeild. Efnaverkfræði 

veitir haldgóða þekkingu í raunvísindum og ákveðnum 

verkfræðigreinum. Nemendur læra hvernig verkfræðingar nota 

þessa raunvísindaþekkingu til að finna upp, hanna og bæta 

ferla sem notaðir eru til að framleiða orku, matvæli, lyf og efni 

(leysiefni, pappír, plast, málma) sem nýtast í nánast öllum vörum 

sem samfélag okkar notar.

Uppbygging námsins

Námið er byggt upp á svipaðan hátt og annað verkfræðinám. Fyrst 

er lagður traustur raungreinagrunnur með mikla áherslu á efna-

fræði og verkfræði- og hönnunargreinar fylgja í kjölfarið.

Meðal viðfangsefna 

• Efnahvörf, efnajafnvægi og hraðafræði

• Hönnun hvarfakúta

• Hönnun efnaferla

• Tölvuhermun framleiðslukerfa

• Lífræn efnafræði og efnagreining

• Tilraunastofur í efnafræði

• Straum- og varmaflutningsfræði

• Eðlisefnafræði

• Hagverkfræði, verkefnastjórnun og gæðastjórnun

Framhaldsnám 

Framhaldsnám í efnaverkfræði er ekki í boði enn sem komið er, en 

stefnt er að slíku í næstu framtíð. Námsleiðin undirbýr nemendur 

undir framhaldsnám beggja vegna Atlantshafs, og margir velja 

meistaranám í KTH, Lundi eða DTH. 

Við hvað starfa efnaverkfræðingar?

Starfsmöguleikar efnaverkfræðinga eru mjög fjölbreyttir, bæði 

varðandi tegund starfsemi og störfin sjálf. Efnaverkfræðingar 

vinna í líftæknifyrirtækjum, lyfjaiðnaði, matvælaframleiðslu, 

snyrtivöruiðnaði, framleiðslu á vörum til heimilisnota, landbúnað-

arframleiðslu, jarðvarmaverum, jarðefnaorkuverum, umhverfis-

málastofnunum og -fyrirtækjum, hráefnaiðnaði, olíuiðnaði o.s.frv. 

Þeir geta valið úr vinnu á tilraunastofum (rannsóknir og þróun), á 

skrifstofum (stjórnun og hönnun) og við vöruframleiðslu (ferlaverk-

fræði). Margir efnaverkfræðingar vinna sem verkefnastjórar og fara 

fyrir hönnunarhópum, eða taka að sér stjórnun í iðnaði þar sem 

efnaverkfræði spilar stórt hlutverk.

Efnaverkfræði Hugbúnaðarverkfræði 

Um námið

Hugbúnaðarverkfræði er hagnýtt nám sem snýst um beitingu kerfis-

bundinna aðferða við að hanna, þróa, reka og viðhalda hugbúnaði. 

Í fyrsta hluta námsins skipa stærðfræði og eðlisfræði talsverðan 

sess, og er sá hluti sameiginlegur með öðrum verkfræðigreinum. 

Þetta er meðal annars vegna þess að starfsheitið verkfræðingur er 

verndað og gerðar eru kröfur um tiltekinn stærðfræði- og eðlis-

fræðigrunn til að mega nota það, en auk þess auðveldar það nem-

endum sem vilja skipta um verkfræðinámsleið snemma í námi. 

Í byrjun læra stúdentar líka forritun og grundvallaratriði tölvunar-

fræði. Seinna í náminu bætist við rekstrarfræði og stjórnun af 

ýmsu tagi, en stjórnun hugbúnaðarverkefna er mikilvægur þáttur 

greinarinnar og snýst um að áætla og stjórna mannauði, tíma og 

fjármagni, greina áhættu og meta afurðir. Það er einkum þessi 

stjórnunarþáttur sem greinir hugbúnaðarverkfræði frá tölvunar-

fræði. Hugbúnaðarverkfræðinámið byrjar á dálítið fræðilegum og 

tæknilegum nótum en verður „mýkra“ þegar á líður, en tölvunar-

fræði verður fræðilegri og tæknilegri þegar á líður, eða getur að 

minnsta kosti orðið það.

Uppbygging námsins

Meginhluti námsins eru skyldunámskeið sem skiptast nokkurn-

veginn jafnt í stærðfræði, tölvunarfræði, og námskeið sem tengjast 

hugbúnaðarverkfræði sérstaklega. Afganginn, sem svarar til eins 

misseris, má velja innan hugbúnaðarverkfræði, tölvunarfræði eða 

úr öðrum verkfræðigreinum. Mikilvægur hluti margra námskeiða 

er verkefnavinna.

Meðal viðfangsefna 

• Stærðfræði og eðlisfræði

• Skipulag og hönnun stórra forritunarverkefna

• Forritun af ýmsu tagi

• Hönnun, greining og notkun gagnasafnskerfa

• Þarfagreining og kröfulýsingar

• Verkefnastjórnun og gæðastjórnun

• Rekstrarfræði

• Hönnun, greining og notkun gagnamóta

• Helstu tegundir forritunarmála

• Reiknifræði, bestun, tölfræði

• Smíði tölvuviðmóta

• Fræðileg tölvunarfræði

Framhaldsnám 

Deildin býður upp á meistaranám og doktorsnám í hugbúnaðar-

verkfræði. Meistaranámið veitir réttindi til starfsheitisins verk-

fræðingur. Meistaraverkefnin eru oft hagnýt og unnin í samvinnu 

við fyrirtæki eða stofnanir. Þau geta ýmist orðið til vegna áhuga 

nemanda á tilteknu viðfangsefni eða tengst rannsóknarverk-

efnum kennara.

Við hvað starfa hugbúnaðarverkfræðingar?

Starfsvettvangur hugbúnaðarverkfræðinga er mjög fjölbreyttur. 

Meðal þess sem þeir fást við er stjórnun hvers kyns hugbúnaðar-

tengdra verkefna og þeir eru eftirsóttir til að stjórna deildum, fyrir-

tækjum og stofnunum þar sem hugbúnaður gegnir mikilvægu 

hlutverki.



Um námið 

Iðnaðarverkfræði er kerfisbundin nálgun við að leysa vandamál í 

víðasta samhengi. Námið byggir upp hæfni til að gera þetta með 

aðstoð vísindalegra aðferða. Mikið er lagt upp úr stjórnun, svo sem 

á framleiðslu, gæðum, verkefnum, ferlum og fólki. Námið hentar 

þeim sem finnst gaman að starfa með fólki og hafa einnig gott 

vald á tækni og raungreinum. Í náminu er lögð áhersla á að byggja 

traustan faglegan grunn til að nemendur geti tekist á við frekara 

háskólanám eða fjölbreytt og krefjandi störf á vinnumarkaði.

Uppbygging námsins

Námið samanstendur af skyldunámskeiðum og valnámskeiðum. Á 

fyrstu misserunum eru aðallega skyldunámskeið, í raunvísindum og 

verkfræði. Vægi valnámskeiða eykst eftir því sem á námið líður og 

á síðari stigum þess gefst nemendum kostur á að færa sig nær 

sínu áhugasviði með fjölbreyttu úrvali valnámskeiða. Mörg nám-

skeið byggja að miklu leyti á verkefnavinnu og er leitast við að nota 

raunhæf verkefni úr atvinnulífinu.

Meðal viðfangsefna 

• Hermilíkön og ákvörðunarfræði 

• Tölfræði og greining gagna

• Gæða- og vörustjórnun 

• Framleiðsluferlar og framleiðslustjórnun 

• Tækninýsköpun og vöruþróun 

• Rekstur og stjórnun fyrirtækja

• Lausn hagnýtra verkefna 

• Forritun og notkun hugbúnaðar

• Bestun aðgerða, ferla og auðlinda 

• Stjórnun verkefna

Framhaldsnám 

Boðið er upp á meistaranám og doktorsnám í iðnaðarverkfræði. 

Þeir sem hafa MS-próf í verkfræði frá deildinni geta sótt um leyfi 

til þess að nota starfsheitið verkfræðingur. Meistaraverkefnin geta 

verið fræðileg eða hagnýt og þá gjarnan í samstarfi við fyrirtæki 

og stofnanir.

Við hvað starfa iðnaðarverkfræðingar?

Iðnaðarverkfræðingar eru afar eftirsóttir starfskraftar. Þeir geta 

oftast valið sér starfsvettvang og veljast gjarnan til ábyrgðarstarfa 

hér á landi sem erlendis. Þeir starfa sem sérfræðingar eða stjórn-

endur til dæmis í fjármálafyrirtækjum, í iðnfyrirtækjum eða í ráð-

gjafarfyrirtækjum.

Iðnaðarverkfræði



Tölvunarfræði Tölvunarfræði sem aukagrein 60 einingar

Um námið 

Nám til BS-prófs í tölvunarfræði er eitt það hagnýtasta sem völ er 

á. Tölvunarfræðingar taka virkan þátt í þróun, hönnun, prófun, 

breytingu og forritun hugbúnaðar og starfa með fólki úr mörgum 

fagstéttum. Uppbygging og rekstur nútímaþjóðfélags byggist í veiga-

miklum atriðum á hugbúnaði og námið miðar að því að nemendur 

verði færir um að þróa og reka traustan og skilvirkan hugbúnað. 

Námið veitir ágæta undirstöðu í grundvallaratriðum tölvunar-

fræðinnar og góða starfsþjálfun. Nemendur eru vel undirbúnir til 

að takast á við ýmis verkefni atvinnulífsins og hafa traustan grunn 

til að bæta stöðugt við þekkingu sína og bregðast við hraðri fram-

þróun á fagsviðinu. BS-prófið veitir réttindi til að nota starfsheitið 

tölvunarfræðingur. 

Uppbygging námsins 

Skyldunámskeið eru um tveir þriðju hlutar námsins. Afganginn má 

velja innan tölvunarfræði eða úr öðrum fræðigreinum. Mikilvægur 

hluti margra námskeiða er verkefnavinna. Hægt er að velja um tvö 

kjörsvið: almennt og reiknifræði. Almenna kjörsviðið veitir breiðan 

almennan grunn í tölvunarfræði sem nemendur geta víkkað í 

ákveðna átt, annað hvort innan tölvunarfræði eða utan, hver eftir 

sínu áhugasviði. Reiknifræðikjörsvið miðar að því að gera nemendur 

hæfa til þess að takast á við reiknifræðilega líkanagerð og fræðilegri 

þætti tölvunarfræði. Þeir sem ljúka BS-prófi af þessu kjörsviði geta án 

frekari undirbúnings haldið áfram í meistaranámi í reikniverkfræði. 

Meðal viðfangsefna 

• Stærðfræði 

• Greining, hönnun og notkun gagnasafnskerfa 

• Tölvunet og dreifð kerfi 

• Tölvugrafík og leikjaforritun 

• Hönnun, greining og notkun forritunarmála 

• Þarfagreining og kröfulýsingar 

• Smíði tölvuviðmóta

• Reiknifræði, bestun og reiknigreind 

• Forritun ofurtölva 

• Fræðileg tölvunarfræði 

Tölvunarfræði sem aðalgrein 120 einingar

Kjarninn (skyldunámskeið) í 180 eininga BS námi í tölvunarfræði 

sem lýst er að ofan er um 120 einingar. Hann má taka sem aðal-

grein ásamt 60 eininga aukagrein sem valin er úr hinu fjölbreytta 

námsframboði Háskóla Íslands. Þeir sem ljúka tölvunarfræði sem 

aðalgrein fá BS próf í tölvunarfræði og réttindi til að nota starfs-

heitið tölvunarfræðingur. Sem aukagrein er til dæmis er hægt að 

taka sálfræði eða viðskiptafræði, og slíkt val kemur í stað kjörsvið-

anna gagnvirkni og viðskiptafræði sem hafa verið í boði undanfarin 

ár. Einnig má nefna 60 eininga aukagreinar í erlendum tungu-

málum, íslensku, ferðamálafræði og fjölmargar fleiri, einkum við 

hugvísindasvið og félagsvísindasvið. 

Við hvað starfa tölvunarfræðingar?

Starfsvettvangur tölvunarfræðinga er mjög fjölbreyttur og ein-

kennist af örri þróun. Tölvunarfræðingar leika víða lykilhlutverk 

bæði hjá fyrirtækjum og opinberum stofnunum.

Framhaldsnám í tölvunarfræði

Deildin býður upp á meistaranám og doktorsnám í tölvunarfræði. 

Meistaranámið tekur tvö ár og í því er umtalsvert frelsi í vali á nám-

skeiðum. Meistaraverkefnin eru oft hagnýt og unnin í samvinnu 

við fyrirtæki eða stofnanir. Þau geta ýmist orðið til vegna áhuga 

nemanda á tilteknu viðfangsefni eða tengst rannsóknarverkefnum 

kennara. Doktorsnámið tekur þrjú ár til viðbótar.

Framhaldsnám í reikniverkfræði

Deildin býður upp meistaranám og í framhaldi doktorsnám í reikni- 

verkfræði fyrir þá sem hafa BS-próf í tölvunarfræði, verkfræði, 

stærðfræði eða eðlisfræði. Þeir sem hafa lokið reiknifræðikjörsviði 

þurfa ekki að taka forkröfunámskeið úr grunnnámi en aðrir gætu 

þurft þess. Reikniverkfræði (computational engineering) er grein 

verkfræði sem hefur markað sér sess víða um heim á undanförnum 

árum. Greinin er í eðli sínu þverfagleg og tengir saman tölvunar- 

fræði, hagnýtta stærðfræði og ýmsar aðrar greinar t.d. eðlisfræði, 

efnafræði, líffræði, hagfræði og flestar tegundir verkfræði. 

Hægt er að taka tölvunarfræði sem 60 eininga aukagrein með 120 

eininga aðalgrein úr annarri deild, en fjölmargar deildir háskólans 

bjóða upp á námsleiðir með slíku 120 + 60 eininga vali. Námskeiðin 

í þessum 60 einingum eru valin úr kjarnanum í BS-náminu til að 

nemendur sem þeim ljúka geti starfað sem forritarar til dæmis 

innan fræðasviðs aðalgreinar sinnar.



Við Iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði- og tölvunarfræðideild starfa 

tvö nemendafélög. NÖRD, félag tölvunarfræði- og hugbúnaðar-

verkfræðinema og VÉLIN sem er félag iðnaðarverkfræði-, véla-

verkfræði- og efnaverkfræðinema. 

Félögin stuðla að virku félagslífi og gæta hagsmuna sinna félags-

manna. Þau eiga fulltrúa í nefndum og á námsbrautar- og deildar-

fundum, standa fyrir margvís  legum atburðum, t.d. vísindaferðum, 

keppnum og árshátíð. Nánari upplýsingar fást á heimasíðum félag-

anna: www.nord.is og www.velnem.hi.is

Um námið 

Vélaverkfræðinám er afar fjölbreytt og hagnýtt og opnar margar 

leiðir út í atvinnulífið. Í náminu er lögð áhersla á að byggja traustan 

fræðilegan grunn þar sem nútímaaðferðir, hugbúnaður og tæki 

eru notuð við lausn verkefna. Mörg námskeið byggja að miklu 

leyti á verkefnavinnu þar sem fræðilegar og hagnýtar aðferðir eru 

samnýttar og leitast við að nota raunhæf verkefni úr atvinnulífinu. 

Að námi loknu eru nemendur vel undirbúnir fyrir frekara háskóla-

nám eða fyrir fjölbreytt og krefjandi störf á vinnumarkaði. Vélaverk-

fræði er einnig góður grunnur fyrir framhaldsnám á öðrum sviðum, 

svo sem á sviði lífverkfræði og endurnýjanlegri orku.

Uppbygging námsins

Námið samanstendur af skyldunámskeiðum og valnámskeiðum. 

Skyldunámskeiðin byggja upp almenna grunnþekkingu á raun-

greinum og viðfangsefnum vélaverkfræði. Á síðari stigum námsins 

gefst nemendum kostur á að færa sig nær sínu áhugasviði með 

fjölbreyttu úrvali valnámskeiða. Mögulegt er að taka hluta valnám-

skeiða í öðrum deildum HÍ eða í skiptinámi við erlenda háskóla. 

Meðal viðfangsefna 

• Burðarþols- og efnisfræði 

• Hönnun og smíði sjálfvirkra tækja

• Sveiflu- og vélhlutafræði 

• Krafta- og hreyfifræði mannslíkamans

• Varma- og straumfræði  

• Lausn verkefna og vandamála

• Tölvuvædd hönnun og greining 

• Rekstur og stjórnun 

• Stýringar og mælitækni 

• Úrvinnsla og framsetning gagna 

• Tölvuteikning og framleiðsluferlar  

• Forritun og notkun hugbúnaðar

• Hönnun og smíði kappakstursbíls 

• Beislun og nýting orku

Framhaldsnám 

Boðið er upp á meistaranám og doktorsnám í vélaverkfræði. Þeir 

sem hafa MS-próf í verkfræði frá deildinni geta sótt um leyfi til þess 

að nota starfsheitið verkfræðingur. Nemendur í meistaranámi geta 

valið 60 eða 30 eininga verkefni. Þau geta verið fræðileg eða hag-

nýt og þá gjarnan í samstarfi við fyrirtæki og stofnanir.

Við hvað starfa vélaverkfræðingar?

Vélaverkfræðingar frá Háskóla Íslands eru eftirsóttir starfskraftar 

ekki síst vegna þjálfunar í að beita öguðum vinnubrögðum við 

lausn flókinna vandamála. Þeir starfa við hönnun og greiningu 

en einnig sem framkvæmdastjórar og skipuleggjendur og veljast 

gjarnan til ábyrgðarstarfa hér á landi sem erlendis. Sem dæmi um 

starfsvettvang vélaverkfræðinga má nefna framleiðslufyrirtæki, 

verkfræðistofur, orkufyrirtæki, hugbúnaðarfyrirtæki og fjármála-

stofnanir. 

Vélaverkfræði Félagslíf
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