
Hvernig er skipulagið?
Við skipulag námsleiðarinnar hefur engum efnisþáttum verið 
sleppt miðað við hefðbundið grunnnám í hjúkrunarfræði. 
Námið er  tveggja ára nám, 11 mánuðir hvort námsár eða 
22 mánuðir alls. Að auki munu  nemendur bæta við sig 
 klínískum námsstundum sem nema allt að fjórum mánuðum 
til að uppfylla viðmið Evróputilskipunar um lengd klínísks 
náms. Styttri tími þýðir að námið er samfellt og  fellur vel að 
kröfum nútímans hér á landi með hliðsjón af sams konar 
þróun í Evrópu um það hvernig námi skuli háttað. 

Kennsla fer fram með:

» fyrirlestrum
» umræðutímum
» verklegum æfingum
» verkefnavinnu og dæmatímum
» klínísku námi á vettvangi

Inntökuskilyrði
Til að hefja nám í hjúkrunarfræði fyrir fólk sem lokið hefur 
öðru háskólanámi skal umsækjandi hafa lokið bakkalárprófi 
með lágmarks einkunninni 6,5 og hafa lokið sem svarar 
4 einingum í aðferðafræði, 4 einingum í tölfræði, 6 ein ingum 
í félags- eða sálfræðigreinum og 26 einingum í líffræði-
greinum (líffærafræði, frumulífeðlisfræði og lífeðlisfræði).  

Umsóknarfrestur er til 15. júní og sótt er um rafrænt:
www.hi.is/umsokn_um_nam

BS í hjúkrunarfræði fyrir fólk með annað háskólanám

Fyrir hvern er námsleiðin?
Námsleiðin er ætluð fólki sem lokið hefur öðru háskólanámi 
og byggir á samanþjöppuðu námi með krefjandi og hraðri yfirferð.

Fjöldi nemenda sem teknir verða inn takmarkast að lág-
marki við 15 og að hámarki 20. Við val á nemendum hefur 
inntökunefnd eftirfarandi atriði að leiðarljósi: 

» Námsárangur í fyrra námi
» Samsetningu fyrra náms, öðru námi og/eða starfsreynslu
» Frammistöðu í viðtali fari það fram

Hvernig veit ég hvort ég uppfylli inntökuskilyrði? 
Hægt er að senda upplýsingar um fyrra nám, heiti 
námskeiða, einingafjölda og einkunnir til Hjúkrunarfræði-
deildar (hjukrun@hi.is) og óska eftir mati á hvort undir-
búningur sé fullnægjandi. Boðið er upp á forkröfunámskeið 
til undirbúnings fyrir þá sem ekki uppfylla skilyrðin og gefur 
Hjúkrunarfræðideild nánari upplýsingar um þau. 

Frekari upplýsingar má nálgast 
á vefsíðu Hjúkrunarfræðideildar: 
www.hi.is/hjukrunarfraedi_onnur_haskolagrada_0
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