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FÉLAGS- OG MANNVÍSINDADEILD

Náms- og starfsráðgjöf
Meistaranám og doktorsnám

Kennarar í náms- og starfsráðgjöf
Fastráðnir kennarar í náms- og starfsráðgjöf vinna að fjölbreytilegum rannsóknum og fræðastörfum og eru virkir þátttakendur í 
alþjóðlegu rannsóknar- og þróunarsamstarfi. Auk þeirra sinna fjölmargir náms- og starfsráðgjafar og aðrir sérfræðingar sem starfa á 
vettvangi, kennslu og þjálfun nema. Í gegnum tíðina hefur námsbrautin átt náið samstarf við Náms- og starfsráðgjöf Háskóla Íslands 
um kennslu, þjálfun og þróun námsins. Einnig er námsbrautin í faglegu samstarfi við Félag náms- og starfsráðgjafa.

Jónína Ó. Kárdal, aðjúnkt 

Jónína Ó. Kárdal er með meistarapróf í ráðgefandi 
sálfræði frá University of Minnesota og viðbótarnám 
í námsráðgjöf frá Háskóla Íslands. Hún starfar einnig 
við Náms- og starfsráðgjöf Háskóla Íslands og hefur 
víðtæka reynslu af þjálfun meistaranema í náms- og 
starfsráðgjöf.  Jónína er virkur þátttakandi í innlendu 
og alþjóðlegu starfi á sviði náms- og starfsráðgjafar.

Til að hefja nám í náms- og starfsráðgjöf þurfa umsækjendur 
að hafa lokið BA, B.Ed, BS eða sambærilegu prófi með fyrstu 
einkunn (7,25). Umsækjendur sem lokið hafa námi, sem ekki er 
á einu af eftirtöldum þekkingarsviðum: sálfræði, menntun og 
menntakerfi, tengsl einstaklings og samfélags, eða hafa ekki 
lokið a.m.k. 10 ECTS einingum í megindlegri aðferðafræði, gætu 
þurft að ljúka einu til þremur námskeiðum (hámark 30 ECTS) á 
fyrrgreindum sviðum. Slíkt viðbótarnám er ekki hluti af eiginlegu 
meistaranámi í náms- og starfsráðgjöf.

Kristjana Stella Blöndal, lektor  

Kristjana Stella lauk meistaraprófi í uppeldis- og 
menntunarfræðum frá Háskóla Íslands og mun ljúka 
doktorsnámi árið 2014. Hún vinnur að rannsóknum 
á námsferli og námsgengi ungmenna, brotthvarfi 
þeirra frá námi og skilvirkni framhaldsskóla. Kristjana 
Stella er virkur þátttakandi í víðtæku alþjóðlegu og 
innlendu samstarfi í menntarannsóknum. Hún hefur 
jafnframt þróað aðferðir til að styðja við nemendur í 
brotthvarfshættu sem hafa verið nýttar hérlendis og 
erlendis.

Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, prófessor 

Guðbjörg Vilhjálmsdóttir lauk embættisprófi 
í náms- og starfsráðgjöf frá Háskólanum í 
Lyon, Frakklandi og lauk doktorsprófi í náms- 
og starfsráðgjafarfræðum frá Háskólanum í 
Hertfordshire, Englandi. Í rannsóknum sínum 
leggur Guðbjörg áherslu á félagslegan mun í 
hugsun um störf, mat á náms- og starfsfræðslu 
og náms- og starfsráðgjöf, frásagnaraðferðir í 
ráðgjöf og aðlögunarhæfni á starfsferli. Guðbjörg 
er virkur þátttakandi í innlendu og alþjóðlegu 
rannsóknarstarfi og hefur hannað og þróað leiðir til 
að nýta upplýsingatæknina í náms- og starfsráðgjöf.

Dr. Raimo Vuorinen, gestadósent

Hann lauk doktorsprófi frá háskólanum í Jyväskylä, 
Finnlandi. Rannsóknir hans hafa verið á sviði 
stefnumótunar í náms- og starfsráðgjöf og í notkun 
upplýsingatækni í náms- og starfsráðgjöf. Hann er 
rannsakandi við Finnish Institute for Educational 
Research við háskólann í Jyväskylä. Aðaláhersla í 
hans starfi er framkvæmdastjórn á European Lifelong 
Guidance Policy Network þar sem stefnumótun 
og framkvæmd ævilangrar náms- og starfsráðgjafar 
er samhæfð, jafnt innan menntageirans sem í 
atvinnulífinu. 

Sif Einarsdóttir, dósent  

Sif Einarsdóttir hefur lokið doktorsprófi í ráðgefandi 
sálfræði við University of Illinois, Champaign-Urbana. 
Hennar rannsóknir snúa helst að sálfræðilegu mati 
í þvermenningalegu samhengi, starfsáhuga og 
persónuleikaþróun ásamt viðhorfum til sálfræðilegrar 
ráðgjafar og notkun hennar. Sif tekur virkan þátt í 
alþjóðlegu og innlendu rannsóknarsamstarfi á sviði 
náms- og starfsráðgjafar.



Meistaranám í náms- og starfsráðgjöf við Háskóla Íslands er 
tveggja ára 120 eininga framhaldsnám. Meginmarkmið námsins 
er að búa nemendur sem best undir að starfa sem náms- og 
starfsráðgjafar á fjölbreyttum starfsvettvangi. Nemendur fá 
fræðilega og verklega menntun og er áhersla lögð á að búa 
nemendur undir rannsóknir og þróunarstarf á sviðinu. Að námi 
loknu geta nemendur sótt um lögverndað starfsheiti sem náms- 
og starfsráðgjafi hjá mennta- og menningarmálaráðuneytinu. 

Fjölbreyttur starfsvettvangur

Náms- og starfsráðgjöf á við um þá þjónustu og starfsemi sem 
beinist að því að aðstoða fólk á öllum aldri við að taka ákvörðun 
um nám og störf. Mikilvægi náms- og starfsráðgjafar hefur 
aukist með flóknari náms- og starfsferli fólks, fjölbreyttara 

námsframboði og auknum kröfum um endurmenntun á 
síbreytilegum vinnumarkaði nútímans. Þessar aðstæður kalla á 
að hver og einn öðlist hæfni til að stjórna framvindu á náms- og 
starfsferli sínum. Starfsvettvangur náms- og starfsráðgjafa er 
fjölbreyttur, m.a. innan menntakerfisins, á símenntunarstöðvum, 
vinnumiðlununum, og í fyrirtækjum.  

Metnaðarfullt nám

Námið er í takt við það sem best gerist í menntun náms- og 
starfsráðgjafa í Evrópu og Norður-Ameríku. Mikil uppbygging 
á sviði náms- og starfsráðgjafar í skólakerfinu og atvinnulífinu 
síðastliðna tvo áratugi hefur aukið þörf fyrir menntaða náms- og 
starfsráðgjafa til að stunda íslenskar rannsóknir og þróunarstarf 
á þessu sviði. 

Skipulag námsins

Náms- og starfsráðgjöf er skipulagt sem tveggja ára nám 
á meistarastigi. Námið skiptist í þrjá meginþætti; fræðileg 
námskeið, starfsþjálfun og lokaritgerð. Náminu lýkur með 30 
eininga MA-ritgerð.

Doktorsnám

Nemendur sem lokið hafa meistaraprófi geta sótt um 
doktorsnám í náms- og starfsráðgjöf. Námið er þriggja til 
fjögurra ára fræðilegt rannsóknanám (180e) og er fullgilt 
próf til prófgráðunnar philosophiae doctor, PhD.  Nýlega hóf 
námsbrautin samstarf um samevrópskt doktorsnám sem í boði 
verður frá og með hausti 2014.

Nemendafélagið Filia

Félag nema í náms- og starfsráðgjöf heitir Filia. Hlutverk félagsins 
er að hafa forgöngu í félagslífi nema í náms- og starfsráðgjöf, 
gæta hagsmuna þeirra í hvívetna og vera fulltrúi þeirra innan 
Háskólans sem utan. Nemendur geta leitað til félagsins varðandi 
hagsmunamál eða ef vandamál koma upp. Félagið stendur fyrir 
árshátíð og skipuleggur einn til tvo viðburði á hverju misseri. Allir 
sem stunda nám í náms- og starfsráðgjöf við Háskóla Íslands 
geta gengið í félagið.

Fyrrverandi nemendur

Náms- og starfsráðgjöf

Fyrsta misseri Annað misseri

• Ráðgjafarkenningar • Þróun náms- og starfsferils, inngrip og mat

• Persónulegir og félagslegir erfiðleikar nemanda • Starfsferilskenningar

• Vinnumarkaðurinn og þróun hans • Próffræði og mat

• Starfsþjálfun Ia - samhengi • Starfsþjálfun Ib - samskipti

Þriðja og fjórða misseri

• Aðferðafræði

• Valnámskeið

• Starfsþjálfun IIa og IIb - verkstæði og vettvangur
• MA-ritgerð

Ketill Jósefsson, náms- og starfsráðgjafi 
Vinnumálastofnun höfuðborgarsvæðis.

„Fyrir mér er náms- og starfsráðgjöf nauðsynleg í 
skóla og starfi. Hún er samofin því starfi sem við 
sinnum eftir bestu getu hjá vinnumálastofnunum um 
allt land. Við erum að vinna með heill og velferð fólks 
á aldrinum 18 ára til sjötugs þar sem fagþekkingin 
skiptir miklu máli.“

Heimir Haraldsson,
náms- og starfsráðgjafi hjá SÍMEY.

„Menntun mín í náms- og starfsráðgjöf hefur gefið 
mér tækifæri til að vinna með einstaklingum á 
öllum aldri, sem eru að taka eina af mikilvægustu 
ákvörðunum lífsins er varðar menntun þeirra og 
atvinnu.“ 

Bryndís Jóna Jónsdóttir,
mannauðsstjóri í Flensborgarskóla.

„Námið í náms- og starfsráðgjöf hefur reynst mér 
gott veganesti í vinnu með fólki á ýmsum sviðum. 
Námið var krefjandi og skemmtilegt en ekki síður 
gefandi og þroskandi.“

Helga Helgadóttir,
náms- og starfsráðgjafi í Hraunvallaskóla.

„Starf náms- og starfsráðgjafa er bæði skemmtilegt 
og gefandi. Það er fjölbreytt og má segja að engir 
tveir vinnudagar séu eins. Í starfinu kynnist maður 
fjölda fólks og fær tækifæri til að aðstoða það og 
leiðbeina með eitthvað sem skiptir það máli.“


