
FÉLAGSFRÆÐI-, MANNFRÆÐI- 
OG ÞJÓÐFRÆÐIDEILD

Um námið
Í náminu lærir þú að veita ráðgjöf og aðstoða fólk 
við að taka lífsmótandi ákvarðanir um nám og 
störf. Þú getur orðið hluti af lifandi nemendahópi 
úr ólíkum áttum, unnið með reyndum kennurum 
og náms og starfsráðgjöfum í fræðilegu og 
hagnýtu námi á vettvangi. Í náminu er fjallað m.a. 
um ráðgjafaraðferðir, nám- og störf í síbreytilegu 
samfélagi, persónuleg og félagsleg einkenni sem 
hafa áhrif á náms- og starfsval.

Ertu að leita að starfi á 
fjölbreyttum vettvangi?

Hvað gera náms- og starfsráðgjafar
Náms- og starfsráðgjafar beita ráðgjafarfærni og 
fræðslu til að efla vitund fólks um hæfni, viðhorf 
og áhuga. Þeir aðstoða fólk á öllum aldri við að 
setja sér markmið kanna möguleika á námi og á 
vinnumarkaði, vinna með eigin styrleika og yfirvinna 
hindranir.

Fjölbreyttur starfsvettvangur
Náms- og starfsráðgjafar starfa á fjölbreyttum 
vettvangi og með fólki af margbreytilegum 
menningarbakgrunni:
• Í skólakerfinu, á grunnskóla-, framhaldsskóla- og 

háskólastigi. 
• Á fræðslu- og símenntunarstöðvum.
• Á vinnumiðlunum og við starfsendurhæfingu.
• Við fræðslu- og stjórnunarstörf hjá fyrirtækjum og 

stofnunum.

Meistaranám í náms- og starfsráðgjöf er margþætt og skemmtilegt nám. Námið 
er 120 einingar. Meginmarkmiðið er að búa nemendur sem best undir að starfa 
við náms- og starfsráðgjöf á mjög fjölbreyttum starfsvettvangi. 
Einungis þeir sem lokið hafa náminu geta kallað sig náms- og starfsráðgjafa.

Náms- og starfsráðgjöf
Meistara- og doktorsnám
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Þú færð að vinna á vettvangi
Á fyrsta ári fara nemendur í þrjár til fjórar 
heimsóknar í skóla og stofnanir sem veita 
náms- og starfsráðgjöf. Á öðru ári vinna 
nemendur 200 stundir á vettvangi undir 
handleiðslu náms- og starfsráðgjafa. 

Alþjóðleg tækifæri og 
þróunarstarf
Rannsóknir og þróunarverkefni MA nemenda 
hafa nýst vel við uppbyggingu náms- og 
starfsráðgjafar í skólakerfinu og atvinnulífinu 
á síðastliðnum árum. Námið er í takt við 
það sem best gerist í menntun náms- og 
starfsráðgjafa í Evrópu og Norður-Ameríku. 
Nemendur fá tækifæri til að taka þátt í 
alþjóðlegum, námskeiðum og skiptinámi, í 
gegnum Nordplus, Erasmus og tengslanet 
víða um heim.

Vegna fjöldatakmarkana eru 40 
nemendur teknir inn einu sinni á ári - 
umsóknarfrestur er 15. apríl.

Fjölbreyttur nemendahópur
Nemendur í náms- og starfsráðgjöf hafa 
fjölbreytt grunnnám að baki og má meðal 
annars nefna sálfræði, viðskiptafræði, 
félagsráðgjöf, kennaranám, uppeldis- og 
mennuntarfræði, félagsfræði og guðfræði. 

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). 
Nánari upplýsingar um inntökuskilyrði má 
nálgast á vefsíðu námsins.


