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Líffræði
Líffræði fjallar um byggingu og starfsemi lífvera og samspil þeirra í vistkerfum. Hún fjallar um lögmál erfða og þróunar 
og gefur okkur innsýn í leyndardóma frumunnar og vistkerfin sem nytjastofnar byggja á.

Um námið

BS-nemar í líffræði setja sig í spor David Attenborough og öðlast 

þekkingu á mörgum af mikilvægustu þáttum lífsins, frá nákvæmum 

stýrikerfum líkamans sem slökkva og kveikja á tjáningu gena á 

mikil vægum þroskastigum lífvera, til flókinna vistfræðilegra ferla 

þar sem samskipti þeirra við umhverfi sitt og aðrar lífverur er oftar 

en ekki spurning um líf eða dauða. Áhersla er lögð á verklegar 

æfingar og tilraunir þar sem nemendur rannsaka lífverur, skoða 

fjölhæfar frumur plantna, rækta upp lífsnauðsynlegar bakteríur og 

skoða lífshættulegar veirur, safna sýnum í fjörum og lækjum og 

læra að þekkja margbreytilegar tegundir fiska og fugla. Nemendur 

tileinka sér einnig hugmynda- og aðferðafræði rannsókna sem eru 

undirstaða nýrrar þekkingar í líffræði.

Námið er góður grunnur fyrir frekara nám t.d. í sameindalíffræði, 

umhverfisfræði, fiskifræði eða dýralækningum. Margir nemendur 

hafa farið í framhaldsnám í líffræði, bæði hérlendis og við virta 

erlenda háskóla.

Inntökuskilyrði

Umsækjandi skal hafa lokið stúdentsprófi eða sambærilegu prófi. 

Sjá nánari upplýsingar um inntökuskilyrði: von.hi.is/inntokuskilyrdi 

og á vef deildarinnar von.hi.is/lud 

Uppbygging námsins

Í BS-náminu er kenndur grunnur að öllum sviðum líffræðinnar. Á 

fyrstu tveimur árunum er byggð upp almenn grunnþekking með 

námskeiðum t.d. í frumulíffræði, dýrafræði og grasafræði. Á 

þriðja ári eru í boði ýmis valnámskeið, t.d. í fuglafræði, sjávar- og 

vatnalíffræði,  fiskifræði og mannerfðafræði. Áhersla er lögð á að 

nemendur læri hvernig aðferðir raunvísinda leiða til nýrrar þekkingar 

í líffræði.

Meðal	viðfangsefna	innan	líffræði

• Erfðafræði • Lífeðlisfræði

• Frumulíffræði • Örverufræði

• Dýrafræði • Fiskifræði

• Grasafræði • Umhverfisfræði

• Þróunarfræði • Lífupplýsingafræði

• Vistfræði • Sameindalíffræði

Framhaldsnám 

Í MS-námi taka nemendur bæði námskeið og vinna að 

rannsóknarverkefni þau geta verið misstór, en doktorsnámið byggir 

fyrst og fremst á rannsóknarverkefni. Markmiðið er að nemendur 

geti stundað sjálfstæða vísindaiðkun og að þeir öðlist sérþekkingu 

á sínu fagsviði. Nemendur í framhaldsnámi vinna við rannsóknir við 

deildina en einnig á öðrum rannsóknarstofnunum t.d. á Landspítala, 

Umhverfisstofnun eða hjá Matís. Rannsóknirnar eru fjölbreytilegar 

og fjalla t.d. um stofnsveiflur þorsksins, DNA-viðgerðir í gersveppum, 

ónæmisviðbrögð í lungnaþekju og um vistfræði hálendisins.

Framhaldsnám í líffræði og skyldum greinum er oft styrkt eða 

launað.

Við hvað starfa líffræðingar?

Hægt er að finna líffræðinga við störf allt frá djúpsjávarrannsóknum 

í kafbátum, kafandi í gjám í gosbelti Íslands eða á kóralrifjum undan 

ströndum Ástralíu, safnandi köngulóm djúpt í frumskógum hita-

beltisins og í flugvélum yfir fuglabjörgum á Íslandi. Menntunin 

nýtist þó ekki bara ævintýragjörnu fólki því líffræðingar starfa í 

flestum geirum samfélagsins allt frá kennslu á öllum skólastigum 

til rannsókna á háskólasjúkrahúsum við uppgötvanir á lækningum 

sjúkdóma.

Líffræðingar með BS-gráðu frá Háskóla Íslands eiga möguleika á 

fjölbreyttum störfum við rannsóknir á sjó og landi, á rannsóknar-

stofum, við heilbrigðiseftirlit og náttúruvernd.



Nám í lífefna- og sameindalíffræði

Námsbraut í lífefna- og sameindalíffræði er sameiginleg Raunvís-

indadeild og Líf- og umhverfisvísindadeild. Grunnnám til BS-prófs 

tekur þrjú ár. Námið er bundið fyrstu tvö árin og fá nemendur góða 

undirstöðuþekkingu í efnafræði og líffræði og haldgóða verklega 

þjálfun. Á þriðja ári skiptist námið í tvö kjörsvið sem bjóða upp 

á mismunandi valfög. Bæði kjörsviðin veita þó sömu réttindi að 

loknu BS-prófi. Í framhaldi af BS-prófi er algengt að nemendur sæki 

meistara- eða doktorsnám, margir hverjir erlendis.

Við hvað starfa lífefna- og sameindalíffræðingar?

Lífefna- og sameindalíffræðingar með BS-próf hafa þjálfun til starfa 

við rannsóknir og til starfa í framleiðslu- og þjónustufyrirtækjum. 

Margir starfa einmitt á sviðum þar sem er mikil gróska og nýsköpun. 

Nýleg verkefni snúast um rannsóknir í erfðavísindum og krabba-

meinsfræðum, stofnfrumurannsóknir, umhverfisrannsóknir svo sem 

fiskeldi, þróun lífrænna orkugjafa og hagnýtingu hveraörvera og 

nytjaplantna til lífefnaframleiðslu. Lífefnafræðingar og sameinda-

líffræðingar starfa m.a. hjá lyfjafyrirtækjum, matvælastofnunum, 

líftæknifyrirtækjum, heilbrigðisstofnunum, menntastofnunum, 

framleiðslufyrirtækjum og hjá rannsóknarfyrirtækjum.

Inntökuskilyrði

Inntökuskilyrði er íslenskt stúdentspróf eða sambærilegt próf. Mælt 

er með því að nemendur hafi lokið a.m.k. 21 einingu (35 fein) í 

stærðfræði og 30 einingum (50 fein) í náttúrufræðigreinum, þar af 

a.m.k. 6 einingum (10 fein) í eðlisfræði, 6 einingum (10 fein) í efna -

fræði og 6 einingum (10 fein) í líffræði. Sjá nánari upplýsingar um 

inntökuskilyrði: von.hi.is/inntokuskilyrdi. 

Framhaldsnám

Að loknu BS-námi er boðið upp á tveggja ára meistaranám (MS)

og að því loknu doktorsnám (Ph.D.). Í MS-námi taka nemendur 

bæði námskeið og vinna að rannsóknarverkefni sem geta verið 

misstór, en doktorsnámið byggir fyrst og fremst á rannsóknar-

verkefni. Markmiðið er er að nemendur geti stundað sjálfstæða vís-

indaiðkun og að þeir öðlist sérþekkingar á sínu fagsviði. Nemendur 

safna gögnum, greina þau og túlka í tengslum við sambærilegar 

rannsóknir. Nemendur eru hvattir til að kynna rannsóknir sínar á 

ráðstefnum og yfirleitt lýkur verkefninu með birtingu greina í viður-

kenndum alþjóðlegum tímaritum auk lokaritgerðar.

Lífefna- og sameindalíffræði
Sameindalíffræðin fjallar um innstu leyndardóma frumunnar, hvort sem um er að ræða dýr, plöntur, sveppi, bakteríur 
eða veirur. Hún fæst við það að útskýra hvernig erfðaefnið er eftirmyndað, hvernig gert er við það, hvernig frumur 
eru byggðar upp og hvernig flóknar lífverur eins og maðurinn geta þroskast frá einni lítilli frumu. Sameindalíffræði-
legar aðferðir eru notaðar á ýmsum sviðum svo sem í landbúnaðarerfðatækni, stofnerfðafræði, skyldleika- og  
glæparannsóknum. Þetta er það fagsvið raunvísinda sem er í örustum vexti í dag.

Um námið

Grunnnám í ferðamálafræði er þriggja ára nám og lýkur með 

BS-prófi. Námið er þverfaglegt og tengir saman ýmis fræðasvið, 

þar á meðal náttúru- og umhverfisfræði, menningarfræði, við-

skiptafræði og skipulagsfræði. Kennsluaðferðir eru fjölbreyttar 

og kennslan lifandi. Nemendur tileinka sér gagnrýna hugsun og 

fá þjálfun í skipulegum og öguðum vinnubrögðum sem nýtast vel 

þegar út á vinnumarkaðinn er komið. Að loknu námi hafa þeir sterka 

fræðilega grunnþekkingu og yfirsýn yfir ferðamennsku á heimsvísu 

en jafnframt staðgóða þekkingu á íslenskri ferðamennsku.

Inntökuskilyrði

Umsækjandi skal hafa lokið stúdentsprófi eða sambærilegu prófi. 

Sjá nánari upplýsingar um inntökuskilyrði: von.hi.is/inntokuskilyrdi 

og á vef deildarinnar von.hi.is/lud 

Uppbygging námsins

Boðið er upp á tvær námsleiðir, 180 einingar annars vegar og hins 

vegar 120 einingar ásamt 60 eininga aukagrein. Ferðamálafræði er 

líka í boði sem 60 ECTS aukagrein. Námið byggist að mestu á skyldu-

námskeiðum, en einnig er boðið upp á valnámskeið. Ef grunnnám í 

ferðamálafræði er tekið til 120 eininga geta nemendur valið auka-

grein til 60 eininga úr fjölbreyttu námsframboði Háskóla Íslands.

Meðal	viðfangsefna	innan	ferðamálafræði

• Menningartengd ferðaþjónusta

• Ævintýraferðir

• Náttúruferðamennska

• Skipulag ferðamannastaða

• Umhverfisáhrif ferðamennsku 

• Landupplýsingar um ferðamál

• Stefnumótun ferðamála

• Byggða- og atvinnuþróun

• Nýsköpun í ferðaþjónustu

• Borgaferðir

• Markaðssetning áfangastaða

• Ferðamynstur á heimsvísu

Framhaldsnám 

Boðið er upp á rannsóknatengt framhaldsnám til meistaraprófs 

(MS-gráðu) og doktorsprófs (PhD-gráðu) í ferðamálafræði, og 

jafnframt í umhverfis- og auðlindafræði þar sem áhersla er lögð 

á ferðamál. 

Fjölmörg spennandi verkefni bíða rannsókna á sviði ferða-

málafræða.

Meðal áherslusviða í rannsóknum í ferðamálafræði við HÍ eru: 

Ferðamennska, umhverfismál og náttúruvernd, skipulag ferða-

mannastaða; menningartengd ferðaþjónusta, ferðaþjónusta til efl-

ingar byggðar og atvinnulífs; og útivist, skynjun og landslag. 

Við hvað starfa ferðamálafræðingar?

Ferðaþjónustan er víðfeðm atvinnugrein sem gerir störf ferðamála-

fræðinga afar fjölbreytt. Ferðamálafræðingar starfa víða, bæði í 

einkafyrirtækjum og innan opinberrar stjórnsýslu. Margir vinna t.d. 

við stjórnun og skipulagningu, við markaðs- og kynningarmál, við 

skipulags- og umhverfismál, við ráðgjöf, alþjóðamál, safnvörslu, 

leiðsögn ferðamanna, landvörslu, fjölmiðla, kennslu og rannsóknir. 

Mikill skortur er á fólki með menntun á sviði ferðamálafræða og 

gera má ráð fyrir að þörf samfélagsins fyrir slíka menntun aukist 

mjög samhliða auknum straumi ferðamanna. Ferðamálayfirvöld og 

ferðaþjónustan leggja nú aukna áherslu á gæði og fagmennsku 

svo ferðamennska grafi ekki undan eigin tilvist. Grundvöllur þess 

er aukin þekking á þeim auðlindum sem atvinnugreinin byggir 

afkomu sína á og ekki síður skilningur á mikilvægi þess að umgang-

ast þessar auðlindir á sjálfbæran hátt.

Ferðamálafræði
Í ferðamálafræði er leitað svara við því af hverju fólk ferðast, hvað skapar aðdráttarafl, hvernig aðdráttaraflinu er viðhaldið 
og hvernig hægt sé að byggja upp ferðamannastaði í sátt við umhverfi og menningu. Mikilvægur hluti námsins snýr að 
áhrifum ferðamennsku á um hverfi, menningu og hagkerfi og samspilinu þar á milli. Mikil áhersla er lögð á að tengja 
fræðilega þekkingu við atvinnugreinina. Nemendur fá margvíslega innsýn í starfsemi fyrirtækja og stofnana, t.d. með því 
að vinna að raunverkefnum í samstarfi við fyrirtæki.



Við hvað starfa landfræðingar?

Landfræðingar starfa meðal annars að skipulagsmálum, við nátt-

úru- og umhverfisrannsóknir, náttúruvernd, mat á umhverfis-

áhrifum, kortagerð og meðferð landupplýsinga, byggða- og 

atvinnuþróun og þróunarsamvinnu, svo fátt eitt sé talið. Þá er að 

finna bæði í opinbera geiranum og hjá einkafyrirtækjum.

Lífupplýsingafræði
Deildin býður upp á meistaranám í lífupplýsingafræði sem  er nýtt 

og vaxandi svið. Nýttar eru aðferðir úr líffræði, tölvunarfræði, 

tölfræði og stærðfræði til að vinna úr gögnum sem til verða við 

rannsóknir í lífvísindum, einkum á erfðamengjum lífvera. Það 

gagnamagn sem verður til hefur stóraukist á síðastliðnum árum og 

þörf fyrir lífupplýsingafræðinga eykst dag frá degi.

Félagslíf
Við Líf- og umhverfisvísindadeild starfa þrjú félög fyrir nemendur í 

BS-námi: Fjallið, félag jarðvísinda-, landfræði- og ferðamálafræði-

nema, Haxi, félag líffræðinema, og Hvarfið, félag nemenda í efna-

fræði, efnaverkfræði, lífefna- og sameindalíffræði. Félagið Flóki er 

sameiginlegt félag allra framhaldsnemenda í deildinni. 

Nemendafélögin gæta hagsmuna nemenda og skipuleggja fjöl-

marga atburði, svo sem vísindaferðir, bjórkvöld, árshátíðir og 

skemmtiferðir út á land.

Sjá nánari upplýsingar á heimasíðum félaganna: 

www.fjallid.hi.is

http://haxi.hi.is 

www.facebook.com/hvarf.nemendafelag

Um námið

Landfræðin fjallar bæði um náttúruna og samfélagið, en þó umfram 

allt um sambúð fólks og náttúru. Leitað er skilnings á breytingum á 

umhverfi okkar, þar sem náttúra, samfélagsgerð og menning koma 

saman. Þannig heildarsýn er nauðsynleg til að taka megi ábyrgar 

ákvarðanir um framtíðina. Fræðigreinin byggir brýr milli félagsvís-

inda, hugvísinda og náttúruvísinda og eflir skilning á samfélags- og 

umhverfisaðstæðum bæði á Íslandi og á heimsvísu.

Landfræðinám opnar margar dyr, enda greinin víðfeðm.  Sívaxandi 

áhersla á umhverfismál og sjálfbæra þróun krefst breiðrar nálgunar 

við lausn á aðkallandi viðfangsefnum. Þýðing landfræðilegra grein-

ingaraðferða hefur einnig aukist með tilkomu stafrænna korta og 

almennri notkun landfræðilegra upplýsingakerfa. Eftirspurn eftir 

fólki með landfræðimenntun fer vaxandi og starfa landfræðingar 

hjá ýmsum stofnunum og fyrirtækjum.

Grunnnám í landfræði veitir góða undirstöðu fyrir frekara nám, 

bæði á einhverju sérsviði landfræðinnar sem og í skyldum fræði-

greinum. Margir nemendur sem ljúka BS-gráðu hafa farið í fram-

haldsnám, bæði hérlendis og við virta erlenda háskóla.

Inntökuskilyrði

Umsækjandi skal hafa lokið stúdentsprófi eða sambærilegu prófi. 

Sjá nánari upplýsingar um inntökuskilyrði: von.hi.is/inntokuskilyrdi 

og á vef deildarinnar von.hi.is/lud 

Uppbygging námsins

Rúmlega þrír fjórðu hlutar BS-námsins eru skyldunámskeið, sem veita 

traustan grunn á helstu undirsviðum landfræðinnar. Hægt er að taka 

valnámskeið á seinni árum námsins. Nemendur geta þar með leitað 

dýpri þekkingar á sviðum sem þeir hafa sérstakan áhuga á, jafnvel í 

öðrum deildum og sviðum Háskóla Íslands.

Meðal	viðfangsefna	innan	landfræði

• Landupplýsingar • Kortagerð

• Loftslagsbreytingar • Fjarkönnun 

• Fólksfjöldaþróun • Veður- og veðurfarsfræði

• Jarðvegsfræði • Borgarumhverfið

• Landslag • Byggðaþróun og atvinnulíf

• Hnattræn þróun • Umhverfisbreytingar og gróðurframvinda

Framhaldsnám 

Boðið er upp á framhaldsnám til meistaraprófs (MS-gráðu) og dokt-

orsprófs (PhD-gráðu) í landfræði. Í framhaldsnáminu gefst nemendum 

tækifæri til að vinna að sjálfstæðu rannsóknarverkefni á áhugasviði 

sínu innan greinarinnar. Inntökuskilyrði fyrir meistaranám er BS-próf 

í landfræði með tilskilinni lágmarkseinkunn, eða sambærilegt próf í 

annarri  fræðigrein.

Meðal áherslusviða í rannsóknum landfræðinga við deildina eru:

• Náttúruvá og viðbrögð við henni

• Kolefnisbúskapur, gróður og jarðvegur

• Landmótun og umhverfisbreytingar

• Búferlaflutningar og byggðaþróun

• Menning og atvinnulíf í dreifbýli

• Landslagsáhrif orkuvinnslu

• Borgarskipulag og samfélag borgarinnar

• Stjórnun fiskveiða og áhrif á byggðarlög

• Forsendur og framkvæmd náttúruverndar

• Nýting og þróun landfræðilegra upplýsingakerfa og fjarkönnunar

Fjölmörg fleiri spennandi verkefni bíða rannsókna á sviði landfræði.

Landfræði
Umhverfið í allri sinni fjölbreytni er vettvangur landfræðingsins. Landfræðinám er bæði lifandi og hagnýtt og gefur nýja 
sýn á ýmis brýnustu viðfangsefni samfélaga um víða veröld. 
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