
ÍÞRÓTTA- OG HEILSUFRÆÐI 



Grunnnám

» BS-nám í íþrótta- og heilsufræði 
 (þriggja ára nám, 180 einingar)

Íþrótta- og heilsufræði til BS-gráðu er fræðilegt, verklegt og starfs-
tengt nám. Meðal kennslugreina eru líffæra- og lífeðlisfræði, 
þjálfunar lífeðlisfræði, líkams-, heilsuræktar- og íþróttaþjálfun, 
hreyfingafræði, næringarfræði, heilsufræði, félagsfræði, kennslu-
fræði, sálfræði, íþróttasálfræði, útivist og ýmsar íþróttagreinar.  

Kennsla fer fram með bæði hefðbundnu fyrirkomulagi, þ.e. fyrir -
lestrum og umræðu- og dæmatímum, og vettvangsnámi í skólum 
og á ýmsum stofnunum sem tengjast faggreininni. Stór hluti 
námsins er verklegt nám í ýmsum íþróttagreinum.

Framhaldsnám

» M.Ed.-nám í íþrótta- og heilsufræði 
 (tveggja ára nám, 120 einingar)

» MS-nám í íþrótta- og heilsufræði
  (tveggja ára nám, 120 einingar)

» Heilbrigði og heilsuuppeldi  
 (30 eininga viðbótardiplóma)

Hefur þú áhuga á íþróttum, góðri heilsu, 
útiveru og vilt starfa á þeim vettvangi? 
Þá er nám í íþrótta- og heilsufræði eitthvað 
fyrir þig. Í náminu er lögð áhersla á að auka 
þekkingu þína á heilsu, hreyfingu og lífsstíl 
fólks á öllum aldri.

Viltu starfa á sviði 
íþrótta og heilsu?

Framhaldsnám 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.-nám er starfstengt meistaranám. Námið er ætlað þeim sem 
vilja verða íþróttakennarar í grunn- og framhaldsskólum. 

MS-nám er rannsóknartengt meistaranám. Námið er ætlað þeim 
sem vilja starfa við rannsóknir og/eða þjálfun í líkams- og heilsu-
rækt, hjá íþróttafélögum og víðar. 

Heilbrigði og heilsuuppeldi er fræðilegt og starfstengt nám fyrir 
þá sem lokið hafa BA-, B.Ed.- eða BS-prófi. Námið er ætlað þeim 
sem starfa við kennslu í leik-, grunn- eða framhaldsskólum og vilja 
efla heilbrigði og heilsuuppeldi á þeim vettvangi. Að loknu námi 
geta nemendur sótt um meistaranám í íþrótta- og heilsufræði til 
M.Ed./MS-prófs.

Sjá nánar: kennsluskra.hi.is

http://www.kennsluskra.hi.is


Að námi loknu

Fjölbreytt nám á breiðum grunni gerir íþrótta- og heilsufræðinga 
eftirsótta í atvinnulífinu og þeirra bíða spennandi atvinnutækifæri 
að námi loknu. Íþrótta- og heilsufræðingar starfa víða en algengast 
er að þeir starfi sem íþróttakennarar, íþróttaþjálfarar, heilsuþjálfarar, 
einkaþjálfarar, útivistarfrömuðir og við margs konar ráðgjöf.

Starfsvettvangur

» Grunn- og framhaldsskólakennsla

» Leiðtogastörf hjá íþróttahreyfingum

» Líkams- og heilsurækt og þjálfun

» Rannsóknartengd störf

» Stjórnunarstörf innan íþróttahreyfingarinnar

» Störf með sjúkraþjálfurum við endurhæfingu 

» Þjálfun aldraðra

» Þjálfun í heilsuræktarstöðvum

» Þjálfun íþróttafólks

» Æskulýðs- og félagsmálastörf hjá sveitarfélögum

Fyrsta flokks aðstaða í hjarta borgarinnar

Fræðilegur hluti námsins fer fram í húsnæði Menntavísindasviðs í 
Stakkahlíð og verkleg kennsla í frábærri aðstöðu í mannvirkjum ÍTR 
í Laugar dalnum. Bæði inni- og útiaðstaða er með því allra besta á 
landsvísu. Öll helstu mannvirki Laugardalsins verða til afnota fyrir 
nemendur í íþrótta- og heilsufræði. 

Í húsnæði Menntavísindasviðs við Stakkahlíð hefur skapast notalegt 
samfélag nemenda og eru mikil samskipti þeirra á milli þvert á 
fræði  greinar. Góð vinnu- og lesaðstaða er í húsinu auk bókasafns, 
bóksölu og matsölu.

Alþjóðlegt samstarf

Nemendur í grunnnámi eiga kost á að taka hluta af náminu við sam -
starfs skóla á Norðurlöndum. Enn fremur er Menntavísindasvið aðili 
að Evrópsku meistaranámi (European master in health and physical 
activity) og geta nemendur í meistara námi tekið námskeið, sem gilda 
til meistaraprófs, við evrópska samstarfsskóla.

Sjá nánar: mennta.hi.is

http://www.mennta.hi.is


Stakkahlíð	 Sími	525	5950	 menntavisindasvid@hi.is
105	Reykjavík	 	 mennta.hi.is

MENNTAVÍSINDASVIÐ
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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	fjórar	deildir:

Deild faggreinakennslu
Deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda
Deild kennslu- og menntunarfræði
Deild menntunar og margbreytileika

Tengsl við starfsvettvang

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

Umsóknir 
Sótt	er	rafrænt	um	nám	á	hi.is
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