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JARÐVÍSINDADEILD
Grunnnám
Jarðeðlisfræði • Jarðfræði 

Framhaldsnám
Jarðeðlisfræði • Jarðfræði • Jarðvísindi



Inntökuskilyrði 

Til að hefja nám við deildina skal umsækjandi hafa lokið stúdents-

prófi eða sambærilegu prófi.  Einnig er ákveðins undirbúnings  

krafist,  sjá nánari upplýsingar um inntökuskilyrði: von.hi.is/inntoku-

skilyrdi og vef deildarinnar von.hi.is/jvd

Uppbygging námsins 

Námið á báðum brautum samanstendur að mestu af skyldunám-

skeiðum en í jarðeðlisfræði er boðið upp á valgreinar á þriðja ári. 

Í grunnnáminu er lögð áhersla á að  nemendur fái gott yfirlit yfir 

jarðvísindin og traustan fræðilegan grunn í undirstöðugreinum svo 

sem eðlisfræði, efnafræði og stærðfræði.

Jarðfræði

Í jarðfræðinámsbrautinni er lögð áhersla á grunnhugtök jarð-

fræðinnar og undirstöðugreinar.Námskeiðin fjalla um hið breiða 

svið jarðfræðinnar svo sem jarðlagafræði, steinda og bergfræði, 

jarðefnafræði bergs og vatns, eldfjallafræði og fornloftlagsfræði.

Jarðeðlisfræði

Í jarðeðlisfræði er stór hluti námsins undirstöðurgreinar og lögð  

áhersla á að nemendur öðlist sterkan grunn í stærðfræði og eðlis-

fræði og grundvallarþekkingu í jarðfræði auk nokkurra námskeiða í 

jarðeðlisfræðilegri könnun og almennri jarðeðlisfræði.

Jarðfræðiferðir og margvíslegar vettvangsathuganir eru þýðinga-

mikill hluti námsins t.d. í námskeiðum í jarðfræði kortlagningu og 

jarðeðlisfræðilegri könnun. Að loknu grunnnámi gefst nemendum 

tækifæri á að stunda framhaldsnám, annað hvort við deildina eða 

erlendis.

Framhaldsnám

Deildin býður upp á framhaldsnám í jarðfræði, jarðeðlisfræði og 

jarðvísindum. Þar fá nemendur tækifæri til að takast á við hagnýt 

og spennandi framhaldsnámskeið og rannsóknarverkefni undir 

leiðsögn kennara deildarinnar og annarra vísindamanna á Jarð-

vísindastofnun Háskóla Íslands og samstarfsstofnunum hennar. Í 

framhaldsnáminu er veitt meistaragráða (MS) eftir tveggja ára nám 

og doktorsgráða (PhD) að loknum 3 árum til viðbótar. Meistara- og 

doktorsnámið byggir á einstaklingsmiðuðum námsáætlunum með 

miklu valfrelsi til sérhæfingar. 

Við hvað starfar jarðvísindafólk? 

Jarðvísindin snúast fyrst og fremst um að beita eðlis- og efnafræði 

til þess að auka skilning á jarðfræðilegum ferlum sem mynduðu 

og enn móta móður jörð, t.d. landrek, jarðskjálfta, eldgos, rof og 

setmyndun. Þessi ferli eru mikilvæg fyrir skilning okkar á jarðhita, 

vatnsafli sem og myndun lífrænna orkugjafa, jarðefna og málma, 

allt þættir sem við notum til þess að undirbyggja nútímasamfélagið. 

Jafnframt undirbyggja þau rannsóknir okkar á loftslagsbreytingum 

fyrri tíma, náttúruvá og umhverfisbreytingum af ýmsu tagi.

Þekking jarðvísindafólks er verðmæt á mörgum sviðum og á mis-

munandi starfsvettvangi enda er það eftirsótt víða í atvinnulífinu. 

Jarðvísindafólk beitir einnig þekkingu sinni til að leysa hagnýt verk-

efni, svo sem neysluvatnsleit, nýtingu jarðhita, orkuöflun, undir-

búning mannvirkjagerðar, leit að byggingarefnum, málmleit og 

eftirlit með umbrotum í jarðskorpunni.

Félagslíf

Fjallið er félag nema í grunnnámi í jarðvísindum, landfræði og 

ferðamálafræði. Folda er félag framhaldsnema í jarð- og jarðeðl-

isfræði. Félögin gæta hagsmuna nemenda og halda uppi öflugu 

félagslífi, svo sem vísindaferðum, bjórkvöldum, árshátíðum og 

skemmtiferðum út á land. 

Frekari upplýsingar er að finna á: www.fjallid.hi.is og  

www.nemendafelog.hi.is/folda/

Um námið

Mikilvægi jarðvísinda í nútímaþjóðfélagi er augljóst og fer sífellt vax-

andi. Jarðfræðilega telst Ísland til heitra reita, þ.e. staða sem ein-

kennast af óvenju mikilli eldvirkni. Ísland hefur líka þá sérstöðu að 

vera eini staðurinn á jarðkringlunni þar sem virkur úthafshryggur er 

ofansjávar og liggur jafnframt ofan á möttulstrók, sem á mikinn þátt 

í að lyfta landinu upp úr sjávardjúpinu, eina 3000 m. Landið veitir 

því einstakt tækifæri til þess að kanna þessi jarðfræðilegu fyrirbæri á 

aðgengilegan og hagkvæman hátt. Ísland liggur líka á mörkum mik-

ilvægra haf- og loftstrauma, sem gerir landið og nánasta umhverfi 

þess að mjög næmum mæli á loftslagsbreytingar. Jarðfræðin leggur 

mikið til okkar skilnings á leit og nýtingu orkuauðlinda og málm-

vinnslu, hvort tveggja hornsteinar nútíma samfélags. Mannvirkja-

gerð krefst þekkingar á nýtanlegum jarðefnum og uppbyggingu 

og hreyfingum jarðskorpunnar. Fiskistofnar og nýting þeirra er háð 

frjósemi hafsins, hafstraumum, lögun hafsbotnsins og veðurfari við 

landið. Náttúruvá fer vaxandi, fyrst og fremst vegna fólksfjölgunar 

og þenslu á búsetu. Umsvif mannsins hafa margþætt áhrif, jákvæð 

og neikvæð. Skynsamleg meðferð og nýting náttúrunnar á sér ekki 

stað nema fyrir hendi sé skilningur á flóknu samspili þeirra náttúru-

legra ferla sem móta og mynda lífumhverfi okkar.

Jarðvísindi spanna m.a. jarðlagafræði, eldfjallafræði, bergfræði 

storkubergs, myndbreyttsbergs og setbergs, auðlindafræði, jarð-

hitafræði, fornveðurfræði, jöklajarðfræði og jöklafræði, jarð-

skorpuhreyfingar, jarðskjálftafræði og haffræði.

Jarðvísindadeild nýtur náinna tengsla við Jarðvísindastofnun Háskól-

ans og sérfræðinga hennar. Vegna sérstöðu Íslands sækja hingað 

jarðvísindamenn alls staðar að úr heiminum enda eru aðstæður 

óvíða betri til að kynnast ýmsum þeirra ferla sem móta jörðina og 

hafa áhrif á okkar lífumhverfi. 

Grunnnám (BS) í Jarðvísindadeild er þriggja ára nám og skiptist í 

tvær námsbrautir:

• Jarðfræði

• Jarðeðlisfræði
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