
Fjölbreyttur starfsvettvangur
Náms- og starfsráðgjafar aðstoða fólk á öllum aldri við að taka 
ákvörðun um nám og störf. Mikilvægi náms- og starfsráðgjafar hefur 
aukist með fjölbreyttara námsframboði og auknum kröfum um 
endurmenntun.
Náms- og starfsráðgjafar starfa á fjölbreyttum vettvangi með fólki á 
öllum aldri og með margbreytilegan menningarbakgrunn:

-  Í skólakerfinu, á grunnskóla-, framhaldsskóla- og háskólastigi. 
-  Á fræðslu- og símenntunarstöðvum.
-  Á vinnumiðlunum og í starfsendurhæfingu.
-  Í fræðslu- og stjórnunarstörfum hjá fyrirtækjum og stofnunum.

Alþjóðleg tækifæri
Nemendur fá tækifæri til að taka þátt í alþjóðlegum námskeiðum og 
skiptinámi í gegnum Nordplus og Erasmus og að mynda tengslanet 
víða um heim. Mikil uppbygging á sviði náms- og starfsráðgjafar í 
skólakerfinu og atvinnulífinu hefur aukið þörf fyrir rannsóknir og 
þróunarstarf í alþjóðlegu samstarfi.

Náms- og starfsráðgjöf

hi.is/nams_og_starfsradgjof

Meistaranám í náms- og starfsráðgjöf við Háskóla Íslands er 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. Að námi loknu geta nemendur sótt um lögverndað starfsheiti sem náms- og starfsráðgjafi hjá 
mennta- og menningarmálaráðuneytinu.

Meistara- og doktorsnám

Bryndís: 

„Námið var krefjandi og 

skemmtilegt en ekki síður 

gefandi og þroskandi.“ 
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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. 

 
Inntökuskilyrði
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 ekki hafa lokið námi frá 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.

Vegna fjöldatakmarkana er hámarksfjöldi nemenda sem 
teknir eru inn að hausti fjörutíu.
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Nánari upplýsingar um námið veitir Ása Bernharðsdóttir verkefnisstjóri námsins í síma 525-5848 , asab@hi.is.

Ketill:

„Við erum að vinna 

með heill og velferð 

fólks“

Námið samanstendur af fræðilegum námskeiðum, 
vettvangsnámi og lokaverkefni alls 120 ECTS.

Vettvangsnám
Nemendur stunda vettvangsnám samhliða fræðilegum námskeiðum 
allan námstímann. Á fyrsta ári fara nemendur í þrjár til fjórar 
heimsóknir í skóla og stofnanir sem veita náms- og starfsráðgjöf. 
Á öðru ári dvelja nemendur um 200 stundir á vettvangi undir 
handleiðslu náms- og sBryndís: „Námið var krefjandi og skemmtilegt 
en ekki síður gefandi og þroskandi.“ Helga

„Starfið er skemmtilegt, gefandi og fjölbreytt“ 
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