
RAUNVÍSINDADEILD
Grunnnám
Eðlisfræði • Efnafræði • Hagnýtt
stærðfræði • Lífefna- og sameindalíffræði
Stærðfræði • Stærðfræði og stærðfræði-
menntun • Verkfræðileg eðlisfræði 

Framhaldsnám
Eðlisfræði • Efnafræði • Lífefnafræði • Stærðfræði
Tölfræði • Verkfræðileg eðlisfræði



Um námið

Nám í stærðfræði snýst fyrst og fremst um skilning á hugtökum, 

samband hugtaka og hvernig þau mynda heildstætt kerfi. Áhersla 

er lögð á fræðilegan grunn og gagnrýna agaða hugsun sem nýtist 

nemandanum vel í glímu við verkefni á öðrum sviðum. Námið þroskar 

hæfileikann til að finna og setja fram skothelda röksemdafærslu. 

Námsskipulagið er afar sveigjanlegt og hafa nemendur mikið frelsi 

til að laga námið að sínum áhugasviðum. Þetta gerir þeim kleift að 

nýta sér þá fjölmörgu möguleika, á vinnumarkaði og í framhalds-

námi, sem góð kunnátta í stærðfræði gefur.

Nemendur sem hafa lokið prófi í stærðfræði frá Háskóla Íslands 

hafa stundað framhaldsnám við marga af þekktustu og virtustu 

háskólum heims með góðum árangri.

Inntökuskilyrði

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

entsprófi eða sambærilegu prófi.

Nauðsynlegur undirbúningur fyrir nám í stærðfræði er 21 eining (35 

fein) í stærðfræði og 30 einingar (50 fein) í náttúrufræðigreinum, 

þar af minnst 6 einingar (10 fein) í eðlisfræði, 6 einingar (10 fein) í 

efnafræði og 6 einingar (10 fein) í líffræði. Sterklega er mælt með 

að minnsta kosti 24 einingum (40 fein)  í stærðfræði. Undanþágur 

eru gerðar ef tilefni þykir til. 

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

og á vef deildarinnar von.hi.is/rvd

Uppbygging námsins

Í boði eru þrjú kjörsvið sem samanstanda einkum af stærð-

fræðinámskeiðum:

• Líkinda- og tölfræði  • Reiknifræði 

• Stærðfræðigreining

og fimm kjörsvið þar sem hliðargrein er allt að þriðjungur námsins:

• Eðlisfræði  • Fjármál  

• Hagfræði  • Sameindalíffræði 

• Tölvunarfræði

Ákveðinn kjarni er sameiginlegur öllum kjörsviðum. Kjarninn tryggir 

að nemandinn öðlast góðan undirbúning fyrir áframhaldandi nám 

í stærðfræði. Ofangreindar leiðir eru hugsaðar sem grunnur fyrir 

nemandann þegar hann skilgreinir sitt eigið nám. Flestir nota 

einhverja valleiðanna sem viðmið en sníða námið að eigin áhuga 

og framtíðaráformum.

Meðal viðfangsefna innan stærðfræði

• Uppbygging talnakerfa • Línulegar varpanir

• Hreyfikerfi • Uppbygging frumsendukerfa

• Afleiðujöfnur • Rúmfræði

• Fletir í hærri víddum • Samhverfur

• Slembiferli • Netafræði

 

Framhaldsnám 

Að loknu BS-námi í stærðfræði stendur til boða margs konar fram-

haldsnám, bæði við Háskóla Íslands og erlenda háskóla. Margir 

nemendur hafa stundað frekara nám í hreinni og hagnýttri stærð-

fræði og tölfræði. Aðrir hafa lagt stund á tengdar greinar svo sem 

hagfræði og tölvunarfræði. 

Við Háskóla Íslands er í boði meistara- og doktorsnám í öllum 

þessum greinum. 

Við hvað starfa stærðfræðingar?

Stærðfræðingar eru eftirsóttir á vinnumarkaði. Þeir starfa hjá fjár-

málafyrirtækjum, líftæknifyrirtækjum, hugbúnaðarfyrirtækjum, 

verkfræðistofum og tryggingafélögum svo nokkur dæmi séu nefnd. 

Störf stærðfræðinga eru fjölbreytt, svo sem líkanagerð, tölfræðileg 

úrvinnsla og forritun. Auk þess bjóðast spennandi og gefandi störf 

á öllum stigum skólakerfisins en mikil þörf er fyrir menntaða stærð-

fræðinga í kennslu og rannsóknum.

Stærðfræði



Stærðfræði og 
stærðfræðimenntun
Um námið

Námið er sérstaklega ætlað þeim er hyggja á kennslustörf í fram-

haldsskólum og er námið í samstarfi við Menntavísindasvið. 

Byggður er traustur og breiður grunnur í stærðfræði og áhersla 

lögð á að nemendur kynnist sem flestum hliðum stærðfræðinnar. 

BS-gráða í stærðfræði og stærðfræðimenntun gefur góðan grunn 

fyrir meistaranám á námsleiðinni Menntun framhaldsskólakennara, 

en opnar einnig fleiri möguleika á framhaldsnámi, svo sem í stærð-

fræði og tölfræði.

Inntökuskilyrði

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

entsprófi eða sambærilegu prófi.

Nauðsynlegur undirbúningur fyrir nám í stærðfræði er 21 eining (35 

fein) í stærðfræði og 30 einingar (50 fein) í náttúrufræðigreinum, 

þar af minnst 6 einingar (10 fein) í eðlisfræði, 6 einingar (10 fein) í 

efnafræði og 6 einingar (10 fein) í líffræði. Sterklega er mælt með 

að minnsta kosti 24 einingum (40 fein)  í stærðfræði. Undanþágur 

eru gerðar ef tilefni þykir til. 

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

og á vef deildarinnar von.hi.is/rvd

Uppbygging námsins

Stærstur hluti námskeiða á námsleiðinni eru stærðfræðinámskeið. 

Samhliða stærðfræðináminu taka nemendur námskeið um stærð-

fræðimenntun og almenn menntunarfræði.

Meðal viðfangsefna 

• Miðlun hugtaka • Notkun hugbúnaðar í kennslu

• Þjálfun í rökhugsun • Straumar og stefnur í kennslufræði

• Rúmfræði • Uppbygging talnakerfa

• Uppbygging frumsendukerfa • Tilgátuprófanir

• Netafræði • Línulegar varpanir

 

Framhaldsnám 

Námið veitir aðgang að meistaranámi á námsleiðinni Menntun 

framhaldsskólakennara, en opnar einnig fleiri möguleika á fram-

haldsnámi, svo sem í stærðfræði og tölfræði. 

Við hvað starfa stærðfræðingar?

Stærðfræðingum bjóðast spennandi og gefandi störf á öllum 

stigum skólakerfisins en mikil þörf er fyrir menntaða stærðfræðinga 

í kennslu og rannsóknum. Stærðfræðingar eru eftirsóttir á vinnu-

markaði. Þeir starfa hjá fjármálafyrirtækjum, líftæknifyrirtækjum, 

hugbúnaðarfyrirtækjum, verkfræðistofum og tryggingafélögum 

svo nokkur dæmi séu nefnd. Störf stærðfræðinga eru fjölbreytt, 

svo sem líkanagerð, tölfræðileg úrvinnsla og forritun. 

Hagnýtt stærðfræði
Um námið

BS-gráða í hagnýttri stærðfræði gefur góðan grunn fyrir störf við 

vísindalega útreikninga og tölfræði sem og framhaldsnám á hinum 

ýmsu sviðum hagnýttrar stærðfræði. Áhersla á fræðilegan grunn 

og gagnrýna agaða hugsun nýtist nemandanum vel í glímu við 

verk efni á öðrum sviðum. 

Inntökuskilyrði

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

entsprófi eða sambærilegu prófi.

Nauðsynlegur undirbúningur fyrir nám í hagnýttri stærðfræði er 21 

eining (35 fein) í stærðfræði og 30 einingar (50 fein) í náttúrufræði-

greinum, þar af minnst 6 einingar (10 fein) í eðlisfræði, 6 einingar 

(10 fein) í efnafræði og 6 einingar (10 fein) í líffræði. Sterklega er 

mælt með að minnsta kosti 24 einingum (40 fein) í stærðfræði. 

Undanþágur eru gerðar ef tilefni þykir til. 

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

og á vef deildarinnar von.hi.is/rvd

Uppbygging námsins

Í boði eru tvö kjörsvið: 

• Hagnýtt stærðfræði fyrir raunvísindi

• Tölfræði og aðgerðagreining

Á báðum kjörsviðum öðlast nemendur traustan grunn í stærðfræði 

og færni í tölvunotkun og tölulegum útreikningum.

Á kjörsviðinu hagnýtt stærðfræði fyrir raunvísindi er áherslan á þær 

greinar stærðfræði sem tengjast hagnýtingum í raunvísindum og 

verkfræði auk þess sem nemendur kynnast ýmsum greinum raun-

vísinda og hvernig stærðfræðileg líkön eru byggð upp á lögmálum 

þeirra fræða.

Á kjörsviðinu tölfræði og aðgerðagreining er lögð áhersla á töl-

fræði og margþættar hagnýtingar hennar og einnig byggður upp 

grunnur í aðgerðagreiningu.

Meðal viðfangsefna 

• Reiknifræði • Smíði spálíkana

• Tilgátuprófanir • Vistfræðilíkön

• Stofnstærðarmat • Slembiferli

• Bestun • Hermun

• Hagnýtingar á afleiðujöfnum • Hreyfikerfi

 

Framhaldsnám 

Að loknu BS-námi í hagnýttri stærðfræði stendur til boða margs 

konar framhaldsnám, bæði við Háskóla Íslands og erlenda háskóla. 

Nemendur eiga kost á að stunda frekara nám í hagnýttri og hreinni 

stærðfræði og tölfræði. Einnig er mögulegt að leggja stund á fram-

haldsnám í tengdum greinum svo sem hagfræði og tölvunarfræði. 

Við Háskóla Íslands er í boði meistara- og doktorsnám í öllum 

þessum greinum. 

Við hvað starfa stærðfræðingar?

Stærðfræðingar eru eftirsóttir á vinnumarkaði. Þeir starfa hjá fjár-

málafyrirtækjum, líftæknifyrirtækjum, hugbúnaðarfyrirtækjum, 

verkfræðistofum og tryggingafélögum svo nokkur dæmi séu nefnd. 

Störf stærðfræðinga eru fjölbreytt, svo sem líkanagerð, tölfræðileg 

úrvinnsla og forritun. Auk þess bjóðast spennandi og gefandi störf 

á öllum stigum skólakerfisins en mikil þörf er fyrir menntaða stærð-

fræðinga í kennslu og rannsóknum.



Um námið

Eðlisfræðin er meðal fjölbreyttustu námsgreina raunvísinda og 

verkfræði, í senn skemmtileg og hagnýt. Námið veitir þekkingu og 

færni til að takast á við margvísleg verkefni á sviði eðlisfræði og 

afleiddra greina.  Áhersla er lögð á að nemendur öðlist haldgóða 

þekkingu í stærðfræði og grunnsviðum eðlisfræðinnar, svo sem 

aflfræði, varmafræði, rafsegulfræði og skammtafræði. BS-nám í 

eðlisfræði leggur þar að auki áherslu á fræðilegri námskeið, t.d. á 

sviðum stjarneðlisfræði og öreindafræði.

Inntökuskilyrði

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

entsprófi eða sambærilegu prófi.

Nauðsynlegur undirbúningur fyrir nám í eðlisfræði er 21 eining (35 

fein) í stærðfræði og 30 einingar (50 fein) í náttúrufræðigreinum, 

þar af minnst 6 einingar (10 fein) í eðlisfræði, 6 einingar (10 fein) í 

efnafræði og 6 einingar (10 fein) í líffræði. Sterklega er mælt með 

að minnsta kosti 24 einingum (40 fein)  í stærðfræði. Undanþágur 

eru gerðar á þessu ef tilefni þykir til. 

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

og á vef deildarinnar von.hi.is/rvd

Uppbygging námsins

Skyldunámskeið í eðlisfræði eru um helmingur námsins, stærð-

fræðinámskeið, sem að hluta til eru valin eftir áhuga nemenda, eru 

um fjórðungur námsins en afgangurinn eru valnámskeið. Velja má 

námskeið í eðlisfræði eða úr öðrum námsbrautum.

Grunnnámið skiptist í þrjú kjörsvið, sem öll eiga það sameiginlegt 

að veita traustan eðlisfræðigrunn:

•  Eðlisfræði er almennt nám í eðlisfræði sem veitir breiða undir-

stöðuþekkingu.

•  Eðlisfræði með áherslu á stjarnvísindi veitir innsýn í stærstu rann-

sóknarspurningar nútímans innan stjörnufræðinnar.

Meðal viðfangsefna í námi í eðlisfræði

• Newtonsk aflfræði 

• Varmafræði

• Mæliaðferðir og tilraunauppsetning 

• Afstæðiskenningar

• Stærðfræði 

• Skömmtun og skammtafræði

• Aflfræði Lagrange og Hamilton 

• Frumeindir og sameindir

• Bylgjur í efni og tómi, bylgju- einda tvíeðli 

• Kjarna- og öreindafræði

• Rafsegulfræði og ljósfræði 

• Stjarneðlisfræði og heimsfræði

Framhaldsnám 

Námsbraut í eðlisfræði býður upp á framhaldsnám til meistaraprófs 

og doktorsprófs á fjórum meginsviðum brautarinnar, eðlisfræði 

þéttefnis og nanóvísindum, stjarneðlisfræði, kennilegri öreinda-

fræði og veðurfræði. Framhaldsnámið byggist á einstaklings-

miðuðum námsáætlunum með miklu valfrelsi til sérhæfingar og 

gefst nemendum í senn tækifæri til að starfa að rannsóknarverk-

efnum í tengslum við starfsmenn námsbrautarinnar.

Við hvað starfa eðlisfræðingar?

Eðlisfræðingar vinna við margvísleg rannsókna- og tæknistörf 

sem krefjast traustrar grunnmenntunar í raunvísindum. Þá má 

finna í ýmsum fyrirtækjum, þeir stunda kennslu og sinna stjórn-

unarstörfum en eru sérmenntaðir til að stunda grunnrannsóknir 

og tækniþróun. Slík störf er oftast að finna innan rannsókna- og 

kennsludeilda háskóla og rannsóknastofnana, auk verkfræðistofa 

og þróunardeilda hátæknifyrtækja, nýsköpunarfyrirtækja og 

sjúkrahúsa. Starfsvettvangur eðlisfræðinga er því mjög fjölþættur.

Eðlisfræði 



Um námið

Efnafræðin er ein af undirstöðugreinum raunvísinda og er auk þess 

sjálfstæð vísinda- og tæknigrein. Námið veitir sterka undirstöðu á 

helstu sviðum efnafræðinnar og uppfyllir kröfur til frekara náms 

eða almennra starfa. Námið er bæði bóklegt og verklegt og veitir 

traustan almennan grunn í raungreinum og góða starfsþjálfun í 

verklagi við störf á rannsóknarstofu.

Tækifærin, sem námið veitir fólki, eru margs konar m.a. vegna þess 

að námið miðar að því að hæfileikar hvers og eins fái að njóta sín 

sem best.

Inntökuskilyrði

Til að hefja nám við raunvísindadeild skal umsækjandi hafa lokið 

stúdentsprófi eða sambærilegu prófi. 

Sjá nánari upplýsingar um inntökuskilyrði á: von.hi.is/inntokuskil-

yrdi og á vef deildarinnar von.hi.is/rvd

Undanþágur frá inntökuskilyrðum eru veittar ef tilefni þykir til.

Uppbygging námsins

Uppbygging náms í efnafræði hefur verið endurskipulagt til að allir 

efnafræðinemar verði samferða í náminu. Fyrsta námsárið er til að 

byggja upp góðan grunn í almennri efnafræði, eðlisfræði og stærð-

fræði. Á öðru námsári geta nemendur valið á milli námskeiða sem 

gera mismiklar kröfur til stærðfræðikunnáttu. Á þriðja námsári er 

ákveðið bundið val og frjáls valnámskeið af áhugasviði viðkomandi 

nemanda.

Meginsvið efnafræðinnar eru lífræn efnafræði, ólífræn efnafræði, 

eðlisefnafræði, reikniefnafræði og efnagreining. Í lífrænni og ólíf-

rænni efnafræði er mikil áhersla lögð á efnasmíðar og greiningu 

á byggingu sameinda í lausnum og á föstu formi. Þá er hvarfgirni 

hinna ýmsu hópa rannsökuð sem og hvarfgangar efnaferla. Í 

eðlisefnafræði og efnagreiningu eru eðliseiginleikar efna skoð-

aðir, umbreytingar þeirra svo og víxlverkun við önnur efni og 

orku. Í reikniefnafræði eru tölvureikningar notaðir til að reikna t.d. 

hvarfgang og hraða efnahvarfa byggt á grundavallarjöfnum eðlis-

fræðinnar, þ.e.a.s. skammtafræði.

Meðal viðfangsefna 

• Stærðfræðigreining 

• Línuleg algebra

• Líkindareikningur og tölfræði

• Forritun

• Almenn eðlisfræði

• Almenn efnafræði

• Varmaefnafræði og rafsegulfræði 

• Eðlisefnafræði og kennileg efnafræði 

• Skammtafræði, litrófsgreining, og reikniefnafræði 

• Efnagreining

• Fjölmargar mæliaðferðir við efnagreiningar 

• Ólífræn efnafræði 

• Efnasmíðar og auðkenning efna 

• Lífræn efnafræði 

• Lífefnafræði 

• Efnafræði lífsameinda

Framhaldsnám 

Framhaldsnám í efnafræði hefur stóreflst á undanförnum árum 

samhliða vaxandi áherslu á rannsóknastörf innan Háskóla Íslands 

og vöxt tæknifyrirtækja innanlands. Meistaranám og doktorsnám 

í efnafræði byggjast á einstaklingsmiðuðum námsáætlunum með 

miklu valfrelsi til sérhæfingar.

Í framhaldsnámi gefst nemendum tækifæri til að starfa að rann-

sóknarverkefnum undir handleiðslu leiðbeinanda við námsbrautina. 

Leiðbeinandinn er alltaf starfsmaður námsbrautarinnar: kennari 

eða sérfræðingur.

Við hvað starfa efnafræðingar? 
Efnafræðingar eru eftirsóttir til starfa og starfsvettvangur þeirra er 

mjög fjölbreytilegur. Meðal annars eru efnafræðingar eftirsóttir hjá 

nýsköpunarfyrirtækjum þar sem sjálfstæð vinnubrögð og skapandi 

hugsun nýtist við rannsóknir og þróunarstörf.

Efnafræði

Um námið

Nám í verkfræðilegri eðlisfræði veitir traustan undirbúning í raunvís-

indum, sér í lagi eðlis- og stærðfræði, og leggur áherslu á beitingu 

fræðanna í hagnýtum tilgangi.  Lögð er áhersla á að kynna nem-

endur fyrir því sem er að gerast í rannsóknum, bæði fræðilegum 

og því sem er að gerast í iðnaði. Námið veitir sterkan undirbúning 

fyrir margvísleg störf, m.a. tengd rannsóknum og þróun í iðnaði, 

starfsemi nýsköpunarfyrirtækja, rannsókna- og kennsludeildum 

háskóla og rannsóknastofnana svo og tæknideildum sjúkrahúsa.  

Grunnþjálfunin sem nemendur fá nýtist einnig vel á öðrum sviðum 

sem krefjast traustrar grunnmenntunar í raunvísindum, svo sem 

í störfum hjá fjármálafyrirtækjum, tölvu- og hugbúnaðarfyrir-

tækjum, hjá verkfræðistofum og eftirlitsstofnunum.

Inntökuskilyrði

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

entsprófi eða sambærilegu prófi.

Nauðsynlegur undirbúningur fyrir nám í verkfræðilegri eðlisfræði 

er 21 eining (35 fein) í stærðfræði og 30 einingar (50 fein) í nátt-

úrufræðigreinum, þar af minnst 6 einingar (10 fein) í eðlisfræði, 

6 einingar (10 fein) í efnafræði og 6 einingar (10 fein) í líffræði. 

Sterklega er mælt með að minnsta kosti 24 einingum (40 fein)  í 

stærðfræði. Undanþágur eru gerðar á þessu ef tilefni þykir til. 

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

og á vef deildarinnar von.hi.is/rvd

Uppbygging námsins

Námið í verkfræðilegri eðlisfræði veitir nemendum talsverðan 

sveigjanleika í námsvali.  Sem fyrr segir veitir námið haldgóða þekk-

ingu í stærðfræði og eðlisfræði og beitingu á verkfræðileg við-

fangsefni. Enn fremur er ætlast til þess að nemendur sérhæfi sig á 

einu af þremur áherslusviðum:

• Efnisfræði, nanótækni og smárásir

• Líftækni

• Rekstur hátæknifyrirtækja og hönnun á framleiðsluferlum

Á fyrstu fjórum misserunum eru námskeiðin mikið til skyldunám-

skeið. Þó fá nemendur að velja eitt námskeið á 2. og eitt á 3. misseri 

og á 4. misseri velja þeir tvö námskeið eftir áherslusviði í bundnu 

vali. Á 5. og 6. misseri eru öll námskeiðin valnámskeið, sem ætlast 

er til að nemendur nýti til að öðlast haldgóða þekkingu á einu af 

áherslusviðunum að ofan. Á 5. eða 6. misseri er einnig hægt að 

velja BS-verkefni í verkfræðilegri eðlisfræði.

Meðal viðfangsefna í námi í verkfræðilegri eðlisfræði

• Newtonsk aflfræði

• Varmafræði

• Mæliaðferðir og tilraunauppsetning

• Þéttefnisfræði (föst efni og vökvar)

• Stærðfræði

• Skömmtun og skammtafræði

• Aflfræði Lagrange og Hamilton

• Frumeindir og sameindir

• Bylgjur í efni og tómi, bylgju- einda tvíeðli

• Nanótækni, rafeindatækni

• Rafsegulfræði og ljósfræði

• Líftækni eða framleiðslutækni

Framhaldsnám 

Boðið er upp á framhaldsnám til meistaraprófs í verkfræðilegri eðl-

isfræði. Rannsóknaverkefni nemenda eru ýmist unnin við Háskóla 

Íslands eða í samstarfi Háskólans og rannsóknastofnana eða fyrir-

tækja í hátækniiðnaði, framleiðsluiðnaði, orkuiðnaði, eða öðrum 

greinum þar sem samþætta þarf haldgóða þekkingu á eðlisfræði 

við úrlausn verkfræðilegra viðfangsefna. Eftir meistarapróf í verk-

fræðilegri eðlisfræði er miðað við að nemandi uppfylli menntunar-

kröfur fyrir starfstitilinn verkfræðingur, á Íslandi. Þó skal tekið fram 

að umsókn um starfstitil er einstaklingsbundin.

Við hvað starfa verkfræðilegir eðlisfræðingar?

Starfsvettvangur þeirra sem lokið hafa prófi í verkfræðilegri eðlis-

fræði er mjög fjölbreyttur. Sá undirbúningur sem námið veitir hentar 

m.a. þeim sem huga á störf í nýsköpunarfyrirtækjum, í tæknigeir-

anum og í rannsókna- og þróunardeildum stærri fyrirtækja.

Verkfræðileg eðlisfræði



Félagslíf
Í Raunvísindadeild starfa tvö nemendafélög. HVARF er félag efna-

fræði- og lífefnafræðinema og félag stærðfræði- og eðlisfræði-

nema heitir STIGULL. Félögin stuðla að virku félagslífi nemenda og 

standa fyrir ýmsum viðburðum á hverju ári. Þar má nefna vísinda-

ferðir, árshátíð og fleira. Auk þess gæta félögin hagsmuna nem-

enda og eiga fulltrúa á deildarfundum og deildarráðsfundum og í 

ýmsum nefndum.

Nánari upplýsingar fást á heimasíðum félaganna: www.facebook.

com/groups/7698644198/ og á stigull.rhi.hi.is

Nám í lífefna- og sameindalíffræði

Námsbraut í lífefna- og sameindalíffræði er sameiginleg 

Raunvísindadeild 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, fram-

leiðslufyrirtækjum 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. 

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. Sameindalíf fræði-
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.

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 að nemendur geti stundað sjálfstæða vísindaiðkun 

og að þeir öðlist sérþekkingu 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 

viðurkenndum alþjóðlegum tímaritum auk lokaritgerðar.
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