UPPELDIS- OG
MENNTUNARFRÆÐI

Langar þig að fræðast
um þroska og menntun
barna og ungmenna?
Nám í uppeldis- og menntunarfræði gefur
nemendum kost á að dýpka skilning
sinn á fræðum sem fást við uppeldi og
menntun. Fengist er við spurningar sem
tengjast þroska og uppeldi barna og
unglinga, samskiptum fólks, sjálfsmyndum
einstaklinga og hópa, fjölskyldum, skólum,
kynferði og kyngervi, menningarlegum
margbreytileika, menntun og starfsframa,
og þróun skólakerfa. Námið felur í sér
fjölbreytta grunn- og framhaldsmenntun
sem undirbýr fólk til starfa á fjölmörgum
sviðum uppeldis-, menntunar-, félags- og
tómstundamála. Námið leggur einnig
góðan grunn að frekari rannsóknum á sviði
menntunar- og félagsvísinda.

Grunnnám
›› BA-nám í uppeldis- og menntunarfræði*
Nám í uppeldis- og menntunarfræði skiptist í skyldunámskeið og fjölda valnámskeiða þar sem nemendur geta
dýpkað þekkingu sína á ákveðnum viðfangsefnum og lýkur með
fræðilegri BA-ritgerð.
Meðal skyldunámskeiða eru:
•
•
•
•
•

Inngangur að uppeldis- og menntunarfræði
Þroska- og námssálarfræði
Samskipti í uppeldis- og fræðslustarfi
Fjölskyldur í nútímasamfélagi
Aðferðafræði

Margskonar valnámskeið eru í boði á Menntavísindasviði. Einnig
geta nemendur valið námskeið á öðrum sviðum Háskóla Íslands,
t.d. inngangsnámskeið í félagsfræði, mannfræði, sálfræði eða
kynjafræði. BA-nám tekur að jafnaði þrjú ár og er til 180 eininga.
*Einnig hægt að taka 120e aðalgrein og 60e aukagrein.

Framhaldsnám
›› MA-nám í uppeldis- og menntunarfræði
›› MA-nám í foreldrafræðslu og uppeldisráðgjöf
›› MA-nám í jákvæðri sálfræði í menntun
›› M.Ed.-nám í sérkennslufræði og skóla 			
margbreytileikans
›› MA-nám í fræðslustarfi og nýsköpun
›› MA-nám í uppeldis- og menntunarfræðikennslu

Að loknu grunnnámi geta nemendur haldið áfram á sömu
braut og tekið frekara nám á meistarastigi í uppeldis- og
menntunarfræði eða alþjóðlegu námi í menntunarfræði.
Meistaranámið 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.
Margir fara einnig í frekara nám í greinum eins og náms- og
starfsráðgjöf, blaða- og fréttamennsku, opinberri stjórnsýslu,
fötlunarfræði, kynjafræði, alþjóðasamskiptum og kennslufræði.
Miðað er við að þeir sem teknir eru inn í meistaranám hafi lokið
BA-prófi með fyrstu einkunn. M.Ed./MA-nám tekur að jafnaði
tvö ár og er til 120 eininga.

Langar þig í út í heim?
Nemendum gefst færi á að stunda hluta af námi sínu erlendis.
Deildin á aðild að fjölmörgum samstarfssamningum við erlenda
háskóla um allan heim.

Fjölbreytt tækifæri að námi loknu
Nemendur, sem lokið hafa prófi í uppeldis- og menntunarfræði,
hafa fengist við afar fjölbreytt störf.
Dæmi um starfsvettvang
›› Í menntakerfinu
›› Félagsmiðstöðvar
›› Íþrótta- og tómstundastörf
›› Umboðsmaður barna
›› Barnavernd
›› Stjórnunarstörf á sviði uppeldis-, félags- og fræðslumála
Margir uppeldis- og menntunarfræðingar starfa jafnframt að
forvörnum, með fötluðum, í leikskólum, í grunnskólum eða með
innflytjendum.
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Jón Vilberg Jónsson,
nemi í uppeldis- og menntunarfræði

„Ég valdi námið vegna þess að ég
tel að uppeldi og menntun skipti
lykilmáli í nútímasamfélagi. Námið
hefur farið fram úr öllum mínum
væntingum og er bæði gefandi og
áhugavert. Ég hlakka til að starfa
á þessum mikilvæga vettvangi í
framtíðinni.“

Jónína Sigurðardóttir,
nemi í uppeldis- og menntunarfræði

„Ég hef alltaf haft áhuga á velferð
barna og þess vegna valdi ég nám
í uppeldis- og menntunarfræði.
Námið er fyrir alla þá sem hafa hug
á að móta komandi kynslóðir og
gera þær enn betri.“

MENNTAVÍSINDASVIÐ

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
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 hi.is. Frestur til að sækja um framhaldsnám er til 15. apríl og
um grunnnám til 5. júní.
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Menntavísindasvið menntar kennara fyrir öll skólastig, uppeldis- og menntunarfræðinga,
íþrótta- og heilsufræðinga, tómstunda- og félagsmálafræðinga og þroskaþjálfa. Jafnframt
er boðið upp á alþjóðlegt nám í menntunarfræði og diplómanám fyrir fólk með
þroskahömlun. 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.

