
ÞROSKAÞJÁLFAFRÆÐI



Framhaldsnám

›› MA-nám í þroskaþjálfafræði 
   (tveggja ára nám, 120 einingar)

›› Viðbótardiplóma í þroskaþjálfafræði
   (30 einingar)

Fjölbreyttir möguleikar á framhaldsnámi eru í boði að loknu 
BA-prófi í þroskaþjálfafræði, bæði hérlendis og erlendis. Við 
Háskóla Íslands er boðið upp á starfstengt og rannsóknartengt 
MA-nám í þroskaþjálfafræði. 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.

Auk þess eru möguleikar á framhaldsnámi í ýmsum öðrum 
greinum, m.a. fötlunarfræði, sérkennslu, opinberri stjórnsýslu, 
félagsráðgjöf og náms- og starfsráðgjöf.

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 kynna fyrir nemendum nýjungar í þjónustu við fatlað fólk 
hér á landi. 

Grunnnám

›› BA-nám í þroskaþjálfafræði
   (þriggja ára nám, 180 einingar)

Þroskaþjálfafræði er fræðilegt og starfstengt nám sem miðar 
að því að nemendur öðlist sérfræðiþekkingu og hæfni til 
þess að veita fötluðu fólki fjölbreytilega þjónustu og ráðgjöf í 
samfélaginu. 

Meðal kennslugreina í náminu eru þroskaþjálfafræði, fötlunar-
fræði, félagsfræði, þroskasálfræði og siðfræði. Nemendur fá 
góða innsýn í íslenskar og erlendar rannsóknir, sem og áherslur 
í búsetu-, atvinnu-, skóla- og fjölskyldumálum.  Enn fremur er 
lögð rík áhersla á að nemendur þekki lagalegan rétt fatlaðs 
fólks og þá mannréttindasáttmála sem móta þjónustuna. 

Skipulag námsins
• Almennur þekkingargrunnur (55e) 
• Tengsl fræða og vettvangs (90e) 
• Val (25e) 
• Lokaverkefni (10e) 

Í námskeiðum, sem fjalla um tengsl fræða og vettvangs, gefst 
nemendum kostur á að tengja fræðasviðin við væntanlegan 
starfsvettvang. Hluti þess er vettvangsnám þar sem nemendur 
geta kynnst starfi annaðhvort með börnum, unglingum og 
fjölskyldum þeirra eða þjónustu við fullorðið og aldrað fólk.

BA-gráða í þroskaþjálfafræði tryggir starfsleyfi Embætti 
landlæknis til að starfa sem þroskaþjálfi. 

Þroskaþjálfar starfa á öllum sviðum mannlífsins með það að leiðarljósi að styðja og 
efla samfélagslega þátttöku fatlaðs fólks og gæta hagsmuna þess. Mannréttindi og 
mannréttindabarátta er kjölfestan í störfum þeirra sem og fjölbreytilegar leiðir við að aðstoða 
og efla sjálfstætt líf fatlaðs fólks í samfélagi fyrir alla. 

Vilt þú stuðla að jöfnum réttindum, sjálfstæðu 
lífi og fullri þátttöku fatlaðs fólks?



Starfsvettvangur

Í náminu er sú sýn höfð að leiðarljósi að nemendur upplifi 
sig að námi loknu sem sterka fagmenn sem byggja starf sitt 
á framsæknum fræðilegum grunni. Mikil eftirspurn er eftir 
þroskaþjálfum um allt land og er starfsvettvangur þeirra afar 
fjölbreyttur. Þroskaþjálfar starfa meðal annars í leik-, grunn- og 
framhaldsskólum, á heimilum fólks, vinnustöðum og meðferðar-
stofnunum.  Jafnframt veita þeir fötluðu fólki þjónustu og aðstoð 
á öðrum vettvangi þjóðlífsins.

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. Góð 
vinnu- og lesaðstaða er í húsinu, auk bókasafns, bóksölu og 
matsölu.

Félagslíf

Nemendafélagið TUMI er félag þroskaþjálfanema við Háskóla 
Íslands. Félagið stendur fyrir skemmtilegum viðburðum, svo sem 
nýnemakvöldum, árshátíð og vísindaferðum. 

Tinna Kristjánsdóttir, 

nemi í þroskaþjálfafræði

‚‚Besta ákvörðun lífs míns var að fara í 
þroskaþjálfafræði. Námið er virkilega 
skemmtilegt og krefjandi og veitir 
góða innsýn í stöðu fatlaðs fólks. Ég 
hef öðlast mikla þekkingu á málefnum 
fatlaðs fólks og réttindabaráttu þeirra 
og mun ávallt hafa það að leiðarljósi 
að styðja og gæta hagsmuna þeirra í 
einu og öllu. Mér finnst ég hafa breyst 
til hins betra eftir þetta nám.`` 

Birgir Jakob Hansen, 

nemi í þroskaþjálfafræði

‚‚Ég er þakklátur fyrir allt sem ég 
hef lært í náminu. Kennararnir hafa 
ástríðu fyrir námsefninu og hefur 
það veitt mér dýrmæta innsýn í 
stöðu jaðarhópa innan samfélagsins. 
Námið gaf mér einnig tækifæri til 
þess að kynnast þeim fjölbreytta 
starfsvettvangi sem þroskaþjálfar 
starfa á og lærði ég margt nytsamlegt 
sem mun vafalítið nýtast mér í leik og 
starfi í komandi framtíð.``

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. 
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