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Af hverju að velja Lagadeild 
Háskóla Íslands?
•	 Nútímaleg deild sem leggur áherslu á metnað og gæði.

•	 Verkefnatengt nám og umræðutímar sem auka skilning á 

námsefninu.

•	 Áratuga samstarf við lögmannsstofur, stofnanir og fyrirtæki.

•	 Persónuleg samskipti við kennara.

•	 Kennsla í höndum helstu sérfræðinga í lögfræði.

•	 Frábær námsaðstaða í glæsilegum háskólabyggingum.

•	 Lögfræðingar útskrifaðir frá deildinni eru eftirsóttir starfsmenn 

og eiga auðvelt með að fá vinnu að námi loknu.

Lögfræðin er spennandi og
skemmtileg námsgrein

Grunnnám – BA-nám
Inntökuskilyrði 

•	 Að hafa lokið aðgangsprófi fyrir háskólastigið (A-prófi).

•	 Að hafa lokið stúdentsprófi, lokaprófi frá frumgreinadeild Keilis 

(háskólabrú) eða sambærilegu prófi frá erlendum skóla.

Um A-prófið

•	 Umsækjendur þreyta aðgangspróf (A-próf) sem á þessu ári 

verða haldin:

 - Laugardaginn 17. mars – Skráningarfrestur til 6. mars.

 - Föstudaginn 8. júní – Skráningarfestur til 20. maí.

•	 Sækja þarf sérstaklega um nám við Lagadeild í venjulegu  

umsóknarferli til og með 5. júní. 

Væntanlegir umsækjendur geta þreytt A-prófið í mars, áður en sótt 
er um nám við deildina með formlegum hætti.
Nánar um A-próf, prófstaði og fyrirkomulag á www.hi.is/a_prof

Umsókn um námið

Sækja skal um nám við Lagadeild í venjulegu umsóknarferli á 
heimsíðu Háskóla Íslands www.hi.is/umsokn_um_nam

Umsóknarfrestur er til og með 5. júní.

Hverjir komast inn í Lagadeildina? 

•	 Haustið 2018 verða 100 nýnemar teknir inn í Lagadeild.

•	 Meðaleinkunn á stúdentsprófi gildir 20% og frammistaða á 

A-prófi 80%.
  
Skipulag grunnnámsins

•	 3ja ára 180 eininga skyldubundið nám.

•	 Fjölbreytt námsmat, m.a. heimapróf, ritgerðir og hópverkefni.

•	 Grunnnámi lýkur með BA-ritgerð.

Háskólatorg
Frábær aðstaða með bóksölu, mötuneyti, 
þjónustuborði og tölvuþjónustu.



Vel tekið á móti nýnemum - Mentorar

Nemendur á 1. ári fá mentor úr hópi eldri nemenda sem miðlar 
af reynslu sinni af náminu í deildinni. Mentor er nýnema innan 
handar um ýmis hagnýt atriði í náminu.

Nánari upplýsingar um BA-námið á slóðinni:

www.hi.is/node/300339/#grunnnam

Meistaranám - Mag. Jur.

Inntökuskilyrði 

Umsækjendur þurfa að hafa BA-próf í lögfræði frá Lagadeild 
Háskóla Íslands eða hafa lokið sambærilegu námi annars staðar.

Skipulag meistaranámsins

•	 2ja ára 120 eininga nám.

•	 Námið byggir á valnámskeiðum.

•	 Verkefni, ritgerðir og þátttaka í tímum eru hluti af námsmati.

•	 Möguleiki á starfsnámi hjá dómstólum, fyrirtækjum og 

stofnunum.

•	 Meistaranemar geta tekið að sér aðstoðarkennslu í BA-

námskeiðum og fengið fyrir það einingar.

•	 Möguleiki á skiptinámi við fjölda viðurkenndra erlenda 

háskóla.

•	 Möguleiki á þátttöku í innlendum og alþjóðlegum 

málflutningskeppnum.

Nánari upplýsingar um meistaranámið á slóðinni:

www.hi.is/node/300339/#framhaldsnam 

Metnaðarfullt nám í hæsta gæðaflokki

Að námi loknu 
Lagadeild Háskóla Íslands er þekkt fyrir gæði og er námið 
sambærilegt námi við bestu lagadeildir erlendra háskóla. 
Lögfræðingar útskrifaðir frá Lagadeild Háskóla Íslands hafa því 
átt auðvelt með að fá inngöngu í framhaldsnám við virtustu 
lagaskóla heims.

Gott orðspor deildarinnar leiðir einnig til fjölbreyttra 
starfsmöguleika heima og erlendis að loknu námi, enda útskrifar 
deildin úrvalslögfræðinga sem eru vel búnir undir störf þar sem 
reynir á alhliða og staðgóða lögfræðiþekkingu.

Með því að leggja leið þína í Lagadeild 
Háskóla Íslands setur þú markið hátt

Stúdentakjallarinn
Samkomustaður háskólanema þar sem 
stemmningin ræður ríkjum.
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Lagadeild · Lögbergi v/Sæmundargötu · 101 Reykjavík · Sími: 525 4386, 525 4376, 525 4387 · lagadeild@hi.is www.lagadeild.hi.is

ORATOR er eitt fjölmennasta og öflugasta nemendafélagið innan 
Háskóla Íslands og stendur fyrir fjölbreyttum viðburðum allt skólaárið.

Nánari upplýsingar á slóðinni orator.is/ og á Facebook síðu Orator.


