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FRAMHALDSNÁM



Menntavísindasvið Háskóla Íslands er í fararbroddi á sviði menntamála á Íslandi og gegnir lykil-
hlutverki í uppbyggingu menntakerfisins með menntun kennara og tengdra starfsstétta. Helstu 
sérfræðingar þjóðarinnar í menntavísindum koma að kennslu og rannsóknum á sviðinu. 

Fjölbreytt nám á traustum grunni

» M.Ed./MS – Íþrótta- og heilsufræði 
(tveggja ára nám, 120 einingar)  

» Heilbrigði og heilsuuppeldi 
(viðbótardiplóma, 30 einingar)

M.Ed./MS-nám í íþrótta- og heilsufræði er ætlað þeim 
sem stefna að því að starfa við íþróttakennslu, íþróttaþjálfun, 
heilsuþjálfun eða rannsóknir. Lögð er áhersla á að auka þekkingu 
á áhrifum hreyfingar og þjálfunar á heilsufar og líkamsgetu fólks 
og auka skilning á tengslum mataræðis, hreyfingar og heilsu.

M.Ed.-námið er starfstengt meistaranám. Námið er ætlað þeim 
sem vilja verða íþróttakennarar í grunn- og framhaldsskólum. 
MS-námið er rannsóknatengt meistaranám. Námið er ætlað 
þeim sem vilja starfa við rannsóknir og/eða þjálfun í líkams- og 
heilsurækt, hjá íþróttafélögum og víðar. 

Heilbrigði og heilsuuppeldi er fræðilegt og starfstengt nám 
fyrir þá sem lokið hafa BA-, BS- eða B.Ed.-prófi. Námið er ætlað 
þeim sem starfa við kennslu í leik-, grunn- eða framhaldsskólum 
og vilja efla heilbrigði og heilsuuppeldi á þeim vettvangi. 

Hvað er framhaldsnám?

Meistara- og doktorsnám kallast einu orði framhaldsnám. 
Meistaranám er önnur háskólagráða og henni lýkur með MA-, 
MS- eða M.Ed.-gráðu. Námið tekur að jafnaði tvö ár. Enn fremur 
er boðið upp á á ýmsar styttri námsleiðir á framhaldsstigi, t.d. 
diplómanám, hagnýtt nám og nám til starfsréttinda. Doktorsnám 
er rannsóknatengt nám sem tekur að jafnaði þrjú til sex ár og 
lýkur með Ph.D.-gráðu.

Inntökuskilyrði

Við inntöku í meistaranám við Menntavísindasvið gildir sú 
meginregla að umsækjandi hafi lokið fyrstu háskólagráðu með 
fyrstu einkunn. 

Íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfadeild

Við deildina er boðið upp á nám fyrir þá sem hafa áhuga á 
að vinna með fólki á vettvangi íþrótta, heilsu, tómstunda eða 
þroskaþjálfunar. Lögð er áhersla á að nemendur fái trausta 
vísindalega fagþekkingu og góða þjálfun á væntanlegum 
starfsvettvangi.

Bjarki Gíslason, meistaranemi í íþrótta- og 

heilsufræði og frjálsíþróttamaður hjá UFA

„Námið er gífurlega þroskandi og krefjandi og 

lærdómsríkt og maður verður samkeppnis-

hæfur eftir að hafa gengið í gegnum það. Ég 

mæli hiklaust með því.“ 

Arnar Snæberg Jónsson, verkefnisstjóri hjá 

Reykjavíkurborg

„Nám í tómstunda- og félagsmálafræði er 

ekki bara hagnýtt og skemmtilegt. Það er 

sérhannað fyrir eldhuga sem vilja hafa jákvæð 

og mótandi áhrif á líf fólks á öllum aldri og 

gefur fjölbreytt tækifæri á vinnumarkaði.“



» M.Ed. – Tómstunda- og félagsmálafræði 
(tveggja ára nám, 120 einingar) 

M.Ed.-nám í tómstunda- og félagsmálafræði er ætlað þeim sem 
vilja virkja og valdefla unga og aldna á vettvangi félagsmiðstöðva, 
frístundaheimila, félagsstarfi aldraðra, í æskulýðsstarfi og/eða 
innan skólastofnana. Nemendur öðlast þekkingu á fræðasviði 
tómstunda- og félagsmála, s.s. kenningum um gildi reynslunáms, 
óformlegs náms, lífsleikni, áhættuhegðunar og forvarna. Hægt 
er að velja um tvö kjörsvið: Rannsóknir og þróunarstarf og 
samskipti og forvarnir, verkfæri gegn einelti.

» MA – Þroskaþjálfafræði
(tveggja ára nám, 120 einingar)

» Þroskaþjálfafræði
(viðbótardiplóma, 30 einingar)

MA-nám í þroskaþjálfafræði er starfstengt og rannsóknatengt 
nám þar sem nemendur velja hvort þeir fara á starfstengt eða 
rannsóknatengt kjörsvið. Á starfstengdu kjörsviði er markmiðið 
að nemandi geti búið sig undir að leiða umbóta- og þróunarstarf 
og styrkt sig á starfsvettvangi sínum. Á rannsóknamiðuðu 
kjörsviði er nemendum gefinn kostur á að sérhæfa sig í 
rannsóknum á vettvangi fatlaðs fólks. 

Viðbótardiplóma í þroskaþjálfafræði er hugsuð fyrir þær 
starfsstéttir sem starfa með fötluðu fólki. Í náminu er lögð 
áhersla á að nemendur öðlist dýpri þekkingu og innsæi á starf 
sitt og að kynna fyrir nemendum nýjungar í þjónustu við fatlað 
fólk hér á landi. 

Helena Gunnarsdóttir, meistaranemi í þroska-

þjálfafræði og verkefnisstjóri við Háskóla Íslands

„Námið hefur gefið mér tækifæri til að takast á 

við nýjar áskoranir og bæta við mig fræðilegri 

þekkingu. Í tengslum við námið hafa mér boðist 

tækifæri til að taka þátt í rannsóknum og fara út 

á vettvang sem hefur verið ómetanleg reynsla.“ 



Kennaradeild

Kennaranám er fimm ára nám sem skiptist í 180 eininga B.Ed.-
nám og 120 eininga M.Ed.-nám. Langflestir þeirra sem ljúka 
kennaranámi starfa við kennslu en menntunin nýtist einnig vel 
á öðrum vettvangi, bæði innan menntakerfisins og á almennum 
vinnumarkaði. Kennaramenntun er alþjóðlega viðurkennt nám 
og eru atvinnumöguleikar að loknu námi miklir. Starfið veitir fólki 
tækifæri til að taka þátt í mótun og uppbyggingu samfélagsins 
til framtíðar. Við deildina er einnig boðið upp á fjölbreytt nám á 
meistarastigi fyrir starfandi kennara.

» M.Ed. – Leikskólakennarafræði
(tveggja ára nám, 120 einingar)

» M.Ed. – Grunnskólakennarafræði
(tveggja ára nám, 120 einingar)

M.Ed.-nám í leikskólakennarafræði er fræðilegt og starfs-
tengt meistaranám sem er skipulagt með hliðsjón af lögum 
um leikskóla, aðalnámskrá og starfsvettvangi leikskólakennara. 
Fræðilegt nám og vettvangsnám er samþætt og tengt 
starfendarannsóknum í leikskólum. Námið er ætlað þeim sem 
hafa lokið B.Ed.-prófi í leikskólakennarafræði. 

Eftirfarandi kjörsvið eru í boði:
• Forysta, skólaþróun og mat á skólastarfi 
• Grunnþættir og gildi: Sjálfbærni – jafnrétti – lífsleikni 
• Mál og læsi 
• Menntunarfræði og leikskólastarf
• Nám og kennsla í skóla án aðgreiningar í 
   fjölmenningarsamfélagi 
• Nám, listir og sköpun 
• Upplýsingatækni í skólastarfi 

Meistaragráða veitir rétt til að sækja um leyfisbréf til að nota 
starfsheitið leikskólakennari. Með sérstöku vali geta nemendur 
að auki fengið heimild til að kenna í yngstu bekkjum grunnskóla 
(1.-3. bekk). 

M.Ed.-nám í grunnskólakennarafræði býr nemendur 
undir kennslu í grunnskóla. Hver kennaranemi sérhæfir 
sig í kennslu einnar kennslugreinar. Í náminu er fengist við 
margvísleg viðfangsefni kennarastarfsins, eins og t.d. hlutverk 
umsjónarkennara, samstarf heimila og skóla, teymisvinnu og 
þróunarstarf. Nemendur öðlast færni í að gera sjálfstæðar 
rannsóknir á eigin kennslu og að nýta sér rannsóknir annarra til 
þróunar skólastarfs. Námið er í nánum tengslum við vettvang og 
vettvangsnám er samþætt fræðilegum undirbúningi. 

Eftirfarandi kjörsvið eru í boði:
• Erlend mál (enska, danska) 
• Hönnun og smíði 
• Íslenska  
• Kennsla ungra barna í grunnskóla 
• Matur, menning, heilsa 
• Myndmennt 
• Náttúrufræði 
• Samfélagsgreinar 
• Stærðfræði 
• Textíll: Hönnun, listir, nýsköpun 
• Tónlist, leiklist, dans 
• Upplýsingatækni og miðlun 

Meistaragráða veitir rétt til að sækja um leyfisbréf til að 
nota starfsheitið grunnskólakennari. Með sérstöku vali geta 
nemendur á kjörsviðinu kennsla ungra barna í grunnskóla að 
auki fengið heimild til að starfa með elstu börnum leikskóla. 



Andri Rafn Ottesen, meistaranemi í grunn-

skólakennarafræði og knattspyrnuþjálfari hjá 

Haukum

„Besta ákvörðun sem ég hef tekið var að fara 

í kennaranám og meistaranámið er þar engin 

undantekning. Námið er bæði gagnlegt 

og skemmtilegt og hefur gert mig að betri 

námsmanni og persónu. Meistaranámið gefur 

aukinn og dýpri skilning í eitt mest gefandi 

starf sem fyrirfinnst.“

Sigurbaldur P. Frímannsson, meistaranemi 

í menntunarfræði leikskóla með BS-gráðu í 

fjármálaverkfræði

„Leikskólakennaranámið hefur gefið mér dýpri 

sýn á það sem leikskólakennari tekst á við í 

starfi. Námið hefur víkkað sjóndeildarhringinn 

og gefið mér betri sýn á þá eiginleika sem 

góður leikskólakennari þarf að hafa. Í náminu 

gefst tækifæri til að tengja fræðilega hluta 

námsins við fyrri reynslu og nýta verkefnavinnu 

undir styrkri leiðsögn kennara.“



Ertu með gráðu í annarri háskólagrein og langar að 

verða kennari?

Framhaldsskólakennaranám hefur lengi verið byggt ofan á 
bakkalárgráðu en nú er einnig í boði að taka kennsluréttindi í 
námssviðum eða faggreinum leik- og grunnskóla. Hægt er að 
ljúka meistaranámi á tveimur árum og sækja um leyfisbréf til 
að nota starfsheitin leik-, grunn- eða framhaldsskólakennari að 
námi loknu.

» M.Ed. – Menntunarfræði leikskóla
(tveggja ára nám, 120 einingar)

» M.Ed. – Kennslufræði grunnskóla 
(tveggja ára nám, 120 einingar

» MA/MS/M.Ed. – Menntun framhaldsskólakennara
(tveggja ára nám, 120 einingar)

» Menntun framhaldsskólakennara
(viðbótardiplóma, 60 einingar)

M.Ed.-nám í menntunarfræði leikskóla er ætlað fólki 
sem hyggur á störf í leikskóla og lokið hefur grunnnámi í 
grein sem samþætta má menntun ungra barna í leikskóla. 
Leikskólakennarar starfa á margvíslegum vettvangi, m.a. 
sem leikskólastjórar, deildarstjórar, kennslufulltrúar á 
skólaskrifstofum, þróunarfulltrúar leikskóla, daggæsluráðgjafar, 
sérkennsluráðgjafar og leikskólaráðgjafar. Að námi loknu fá 
nemendur leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari.

M.Ed.-nám í kennslufræði grunnskóla er meistaranám í 
uppeldis- og kennslufræði fyrir þá sem lokið hafa BA-, BS- eða 
B.Ed.-prófi í einni af faggreinum grunnskóla. Meginmarkmið 
námsins er að undirbúa nema fyrir kennslu í grunnskóla, hafa 
umsjón með nemendahópi, samstarf heimila og skóla og taka 
þátt í þróunarstarfi. Enn fremur eru nemar búnir undir að gera 
sjálfstæðar rannsóknir á eigin kennslu og að nýta sér rannsóknir 
annarra til þróunar skólastarfs. Námið er í nánum tengslum 
við vettvang og vettvangsnám er samþætt fræðilegum 
undirbúningi. Að námi loknu fá nemendur leyfisbréfi til að nota 
starfsheitið grunnskólakennari. 



MA/MS/M.Ed.-nám í menntun framhaldsskólakennara 
er ætlað þeim sem vilja afla sér réttinda til að kenna faggrein 
sína í framhaldsskóla. Skipulag námsins er byggt á þeirri 
hugmyndafræði að fléttað sé saman bóklegu námi og 
starfsþjálfun á vettvangi. Námið er skipulagt í samstarfi við 
tiltekna framhaldsskóla sem eru sérstakir samstarfsskólar 
Háskóla Íslands. Að námi loknu þarf brautskráður nemi að 
sækja um leyfisbréf. Leyfisbréfið veitir einnig heimild til kennslu 
á sérsviði í 8.–10. bekk grunnskóla. 
 
Viðbótardiplóma í menntun framhaldsskólakennara er 
skipulögð sem eins árs staðbundið nám. Jafnframt er unnt að 
skipta því á tvö ár og þá eru valnámskeið að jafnaði tekin síðara 
árið. Námið er sérstaklega skipulagt fyrir þá sem hafa þegar 
lokið meistara- eða doktorsnámi og vilja afla sér kennsluréttinda 
í grein sinni. Nemendur, sem hafa áður lokið meistaraprófi eða 
doktorsprófi, geta sótt um leyfisbréf að lokinni viðbótardiplómu 
í menntun framhaldsskólakennara. 

Kolbrún Erla Pétursdóttir, meistaranemi 

í framhaldsnámi grunnskólakennara og 

kennari við Seyðisfjarðarskóla

„Mér fannst þetta góð leið til að ljúka 

meistaranámi. Unnt er að taka námið í 

fjarnámi og það er sérsniðið fyrir starfandi 

kennara, þ.e. að staðlotur eru að hluta 

utan starfstíma grunnskóla í júní og ágúst. 

Í staðlotum er hægt að sækja skyldufög í 

gegnum fjarfundarbúnað sem skiptir miklu 

máli fyrir okkur sem erum utan að landi.“ 

Áslaug Björk Eggertsdóttir, M.Ed. í 

náms- og kennslufræði og verkefnisstjóri 

Menntasmiðju

„Ég hef sótt mitt nám í fjarnámi. Kennararnir 

eru afar hjálplegir og mikið af verkefnum 

eru unnin í námsumsjónarkerfinu Moodle. Í 

öllum námskeiðum hafa nemendur aðgang 

að samræðusvæði sem er frábær leið til að 

fá sjónarmið annarra og ígrunda saman til 

að dýpka skilning.“





Nám fyrir starfandi kennara

Menntavísindasvið býður upp á fjölbreytt námsframboð fyrir 
starfandi kennara í leik-, grunn- og framhaldsskólum. Á flestum 
námsleiðum er um að ræða sveigjanlegt nám með starfi. 

» M.Ed. – Framhaldsnám grunnskólakennara
(þriggja til fjögurra ára nám, 120 einingar)

» M.Ed./MA – Náms- og kennslufræði
(tveggja ára nám, 120 einingar)

» Náms- og kennslufræði
(viðbótardiplóma, 60 einingar)

M.Ed.-nám í framhaldsnámi grunnskólakennara er náms-
leið fyrir starfandi kennara sem hafa lokið BA-, BS- eða B.Ed.-
gráðu og hafa starfsleyfi sem grunnskólakennarar. Námið er 
skipulagt sem hlutanám með starfi og er tengt starfsvettvangi 
þátttakenda, eftir því sem kostur er, hvað varðar inntak og 
skipulag. Námið er að mestum hluta skipulagt sem fjarnám með 
staðlotum í skyldunámskeiðum í júní og ágúst, utan starfstíma 
grunnskóla.

M.Ed./MA-nám í náms- og kennslufræði er meistaranám 
fyrir kennara sem þegar hafa leyfisbréf til að nota starfsheitin 
leik- grunn- eða framhaldsskólakennari og annað fagfólk 
á sviði uppeldis og menntunar. Megintilgangur námsins er 
að nemendur dýpki þekkingu sína í náms- og kennslufræði, 
efli starfshæfni og sérhæfi sig á afmörkuðum fræðasviðum. 
Nemendur ljúka 120 eininga námi til M.Ed.- eða MA-gráðu með 
áherslu á ákveðna sérhæfingu. Á sumum kjörsviðum eru gerðar 
kröfur um að nemendur hafi sérhæft sig að vissu marki áður en 
þeir hefja nám á sviðinu. 

Eftirfarandi kjörsvið eru í boði:
• Íslenska – íslenskukennsla
• Kennslufræði og skólastarf
• List- og verkmenntun
• Mál og læsi
• Menntunar- og kennslufræði yngri barna
• Nám og kennsla erlendra tungumála
• Nám og kennsla í skóla án aðgreiningar í 
   fjölmenningarsamfélagi
• Náttúrufræðimenntun
• Samfélagsgreinar
• Starfstengd leiðsögn á sviði uppeldis og menntunar
• Stærðfræðimenntun
• Upplýsingatækni og miðlun

Nemandi þarf að ljúka 30 einingum á kjörsviði til að fá 
sérhæfingu viðurkennda.
 
Viðbótardiplóma í náms- og kennslufræði er sérstaklega 
ætluð þeim sem vilja dýpka þekkingu sína í náms- og 
kennslufræði og bæta við sig á tilteknum sviðum kennslu. 

Stök einingabær námskeið 

Sérstök athygli er vakin á því að í boði eru stök námskeið innan 
allra deilda Menntavísindasviðs sem eru að hluta til skipulögð 
með þarfir starfandi kennara í huga. Ekki þarf að vera innritaður 
í nám við Háskóla Íslands til að geta skráð sig í þessi námskeið 
en þau eru samt sem áður metin til eininga. Viðfangsefni, sem 
tekin eru fyrir á námskeiðum af þessu tagi, eru gjarnan á sviði 
kennslufræði einstakra námsgreina og námssviða. Í boði eru 
námskeið við hæfi kennara á öllum skólastigum.



MA-nám í sálfræði í uppeldis- og menntavísindum er 
ætlað þeim sem hafa áhuga á þroska, heilbrigðum lífsháttum og 
velferð barna og ungs fólks. Í náminu gefst nemendum kostur 
á að dýpka skilning sinn á ýmsum kenningum og rannsóknum, 
m.a. í sálfræði og uppeldis- og menntunarfræði sem tengjast 
margvíslegum þroska, námi, seiglu, lífsháttum og heilbrigðri 
lífssýn barna og ungmenna. Lögð er áhersla á að nemendur 
geti nýtt þekkingu sína og skilning í rannsóknum og í starfi á 
vettvangi. 

Eftirfarandi námsleiðir eru í boði með áherslu á: 
• Áhættuhegðun, forvarnir og lífssýn 
• Foreldrafræðslu og uppeldisráðgjöf 
• Þroska, mál og læsi  

Í M.Ed./MA-námi í menntunarfræði og margbreytileika 
er fjallað um ólík sjónarhorn á uppeldi, menntun og skólastarf 
í margbreytilegu samfélagi þar sem ólíkir einstaklingar njóta 
mannréttinda og fá sanngjörn tækifæri til lýðræðislegrar 
þátttöku. Allt námsefnið miðar að því að draga úr eða hindra að 
nemendur færist á jaðar skóla og samfélags. Meðal viðfangsefna 
í náminu eru jafnrétti, lýðræði, fjölmenning, mannréttindi, 
sérkennsla, nám fullorðinna, lífsleikni, heimspeki með börnum 
og farsæld.

Viðbótardiplóma í uppeldis- og menntunarfræði er eins 
árs nám á meistarastigi. Meginmarkmið námsins er að efla 
tengsl við vettvang og auka sveigjanleika með því að bjóða 
námsleiðir fyrir fólk sem vill bæta við sig námi án þess að fara í 
fullt meistaranám. 

Eftirfarandi námsleiðir eru í boði með áherslu á: 
• Heilbrigði og velferð
• Lestrarfræði
• Nám fullorðinna
• Sérkennslufræði
• Stjórnun

Uppeldis- og menntunarfræðideild

Meistaranám í uppeldis- og menntunarfræði býr nemendur undir 
sérfræðistörf á sviði menntunar, kennslu, uppeldis, stjórnunar 
og ráðgjafar. Námið er fræðilegt, en jafnframt starfstengt og 
hagnýtt og ætlað þeim sem vilja sérhæfa sig til rannsóknarstarfa 
eða þeim sem vilja byggja upp sérfræðiþekkingu á ákveðnu sviði 
menntavísinda.

» M.Ed./MA – Menntastjórnun og matsfræði
(tveggja ára nám, 120 einingar)

» MA – Sálfræði í uppeldis- og menntavísindum 
(tveggja ára nám, 120 einingar)

» M.Ed./MA – Menntunarfræði og margbreytileiki
(tveggja ára nám, 120 einingar)

» Viðbótardiplóma í uppeldis- og menntunarfræði
(eins árs nám, 60 einingar)

M.Ed./MA-nám í menntastjórnun og matsfræði miðar 
að því að nemendur öðlist þekkingu og skilning á stjórnun 
skóla, mati á skólastarfi og hlutverki leiðtoga við nýsköpun 
í skóla og atvinnulífi. Námið er ætlað starfandi kennurum og 
öðrum uppeldisstéttum sem vilja auka þekkingu sína og hæfni 
á sviði stjórnunar og mats. Á námsleiðinni stjórnunarfræði 
menntastofnana er gerð krafa um kennsluréttindi og minnst 
tveggja ára starfsreynslu að lokinni fyrstu háskólagráðu. 

Eftirfarandi námsleiðir eru í boði með áherslu á: 
• Stjórnunarfræði menntastofnana 
• Matsfræði 



Viðbótardiplómur — Aðgangur að frekara námi

Flestar viðbótardiplómur á framhaldsstigi fást metnar sem hluti 
af meistaranámi við Menntavísindasvið kjósi nemendi að halda 
áfram námi til meistaragráðu.

Rannsóknatengt nám

Háskóli Íslands er rannsóknaháskóli. Allt doktorsnám og mikill 
hluti meistaranáms byggist á rannsóknum. Nemendur njóta 
handleiðslu fremstu vísindamanna þjóðarinnar í rannsóknum 
sínum og skapa í samstarfi við þá nýja þekkingu.

Lokaverkefni

M.Ed.-ritgerðir eru að jafnaði 30 einingar og MA-ritgerðir 40-60 
einingar. Lokaverkefni eru unnin undir handleiðslu fastráðinna 
kennara. Nemendum í meistaranámi er heimilt að skila 
lokaverkefni sem handriti að vísindagrein ásamt greinargerð að 
fengnu samþykki deildar.

Ritver Menntavísindasviðs veitir nemendum ráðgjöf um fræðileg 
skrif. Nemendum standa til boða viðtalsfundir þar sem þeir hitta 
ráðgjafa og fá umfjöllun um verkefni sín. 

Doktorsnám

Meistaranám veitir rétt til að sækja um doktorsnám hafi 
nemi lokið lokaverkefni til 30 eininga. Náminu er ætlað að 
veita nemendum þekkingu, hæfni og þjálfun í sjálfstæðum 
vinnubrögðum til að stunda vísindalegar rannsóknir og gegna 
hagnýtum störfum á innlendum sem og erlendum vettvangi. 
Doktorsnám tekur að jafnaði þrjú til sex ár og lýkur með Ph.D.-
gráðu. 

Húsnæði og aðstaða

Kennsla fer að mestu leyti fram í húsnæði Menntavísindasviðs 
við Stakkahlíð. Þar hefur skapast notalegt samfélag nemenda og 
eru mikil samskipti þeirra á milli þvert á fræðigreinar. Vinnu- og 
lesaðstaða er í húsinu, auk bókasafns, bóksölu og matsölu.

Oddný Sturludóttir, meistaranemi í stjórnun 

menntastofnana

„Meistaranám í stjórnun menntastofnana veitir 

dýrmæta yfirsýn yfir stefnur og strauma í 

skólaþróun, stjórnun og forystu og kenningar 

um stofnanir. Nemendahópurinn er þó 

kannski helsti styrkur námsins. Öll höfum við 

reynslu af vettvangi sem nýtist í umræðum um 

raunverulegar áskoranir skólastarfs á Íslandi. 

Það er virkilega lærdómsríkt.“

Sjá nánar: mennta.hi.is



Stakkahíð 
105 Reykjavík

Sími 525 5950 menntavisindasvid@hi.is
www.mennta.hi.is

MENNTAVÍSINDASVIÐ

Menntavísindasvið menntar kennara fyrir öll skólastig, uppeldis- og menntunarfræðinga, 
íþrótta- og heilsufræðinga, tómstunda- og félagsmálafræðinga og þroskaþjálfa. Við 
Menntavísindasvið er litið á nemendur sem samstarfsfólk og lögð áhersla á samvinnu og 
góð tengsl milli nemenda og kennara. Einkunnarorð sviðsins eru Alúð við fólk og fræði. 

Á Menntavísindasviði eru þrjár deildir: 
Íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfadeild
Kennaradeild
Uppeldis- og menntunarfræðideild

Tengsl við starfsvettvang 
Lögð er rík áhersla á tengsl við væntanlegan starfsvettvang og nemendur fara í 
starfsþjálfun í skólum og öðrum stofnunum samfélagsins. Nám á Menntavísindasviði er 
ýmist staðbundið eða fjarnám með staðbundnum lotum. 

Umsóknir 
Sótt er rafrænt um nám á www.hi.is. Umsóknarfrestur í framhaldsnám er til 15. apríl og 
15. október ef sótt er um innritun á vormisseri. Hægt er að hefja nám við sumar námsleiðir 
bæði að hausti og um áramót. 

Hvað hentar þér? 

Frekari upplýsingar um framhaldsnám á Menntavísindasviði eru veittar á kennsluskrifstofu 

í húsnæði sviðsins við Stakkahlíð. 

Ú
tg

ef
ið

 í 
fe

br
úa

r 
20

17
 · 

Lj
ós

m
yn

da
ri:

 K
ri

st
in

n 
In

g
va

rs
so

n 
og

 ú
r 

ei
nk

as
af

ni


