Að loknu námi í framhaldsskóla hefur þú aflað þér undirstöðumenntunar sem er góður undirbúningur
fyrir háskólanám. Möguleikarnir á framhaldsnámi eru nær óþrjótandi og það sem takmarkar helst
möguleikana er skortur á hugmyndaflugi og upplýsingum.

SKÓLAR HÉRLENDIS
Á veraldarvefnum finnur þú heimasíður flestra skóla: www.byrja.is (undir menntun og skólar)
www.leit.is (undir skólar)
Á www.idan.is er að finna upplýsingar um námsframboð fjölmargra skóla.

ÍSLENSKIR HÁSKÓLAR
HÁSKÓLINN Á AKUREYRI (www.unak.is)
Háskólinn á Akureyri (HA) er vísinda- og fræðslustofnun sem leggur stund á kennslu og rannsóknir á
fræðasviðum deilda háskólans. Þetta er stærsti háskólinn á landsbyggðinni með sterk tengsl við atvinnulífið og
ýmsar stofnanir í þjóðfélaginu, fjölbreytt námsframboð og fjarkennslu. HA býður fjölbreytt val um námsleiðir til
B.Sc. og undefined B.Ed. gráða ásamt framhaldsnámi í nokkrum greinum. Við skólann eru starfandi sex deildir
sem bjóða upp á margskonar nám. Samhliða hefðbundnu námi er boðið upp á fjarnám með gagnvirkum
sjónvarpsútsendingum og í vefumhverfi.
►AUÐLINDADEILD
Nám við auðlindadeild tekur 3 ár og skiptist í fjórar brautir þ.e. fiskeldisbraut, líftæknibraut, sjávarútvegsbraut
og umhverfisbraut og lýkur með B.Sc. gráðu.
►FÉLAGSVÍSINDA- OG LAGADEILD
Deildin skiptist í tvær skorir: félagsvísindaskor sem býður upp á 3 ára nám til B.A. prófs í þremur mismunandi
greinum: sálfræði, fjölmiðlafræði og samfélags og hagþróunarfræði og lögfræðiskor sem býður upp á 5 ára
nám til embættisprófs í lögfræði sem skiptist í 3 ára B.A. nám og 2 ára embættisnám.
►HEILBRIGÐISDEILD
Í heilbrigðisdeild fer fram nám á tveimur brautum, hjúkrunarfræði og iðjuþjálfun. Nám í deildinni tekur 4 ár og
brautskrást nemendur með B.Sc. gráðu. Möguleiki er á námi til M.Sc. gráðu í samstarfi við erlenda háskóla.
►KENNARADEILD
Boðið er upp á þrjár brautir: grunnskólabraut, leikskólabraut og framhaldsbraut og að auki er kennd
nútímafræði (30 ein). Nám á grunnskólabraut og leikskólabraut tekur 3 ár til B.Ed. gráðu og boðið er upp á
framhaldsnám bæði til M.Ed. gráðu og kennslufræði til kennsluréttinda (15-30 ein).
►REKSTRAR- OG VIÐSKIPTADEILD
Býður upp á nám í ferðaþjónustu, fjármálum, markaðsfræði og stjórnun. Námið tekur 3 ár og lýkur með B.Sc.
gráðu í viðskiptafræði.
►UPPLÝSINGATÆKNIDEILD
Nám í upplýsingatæknideild tekur 3 ár til 90 eininga B.Sc. gráðu í tölvunarfræðum. Lögð er áhersla á forritun,
kerfishönnun, gagnagrunna, stýrikerfi og raunhæf verkefni. Kennsla fer öll fram á ensku.
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HÁSKÓLI ÍSLANDS (www.hi.is)
Háskóli Íslands er elsti, stærsti og fjölbreyttasti háskóli á Íslandi. Þar er boðið fjölþætt grunnnám fyrir stúdenta að
loknu stúdentsprófi og framhaldsnám til meistara- og doktorsprófs. Jafnframt er Háskóli Íslands öflugur
rannsóknaháskóli á alþjóðlega vísu, en við Háskólann eru starfræktar um 40 rannsóknastofnanir. Í Háskólanum
eru ellefu deildir þar sem hægt er að ljúka um 60 ólíkum lokaprófum og á ári hverju eru um 1.100 námskeið í boði
við skólann.
►GUÐFRÆÐIDEILD
Embættispróf í guðfræði (150 einingar, 5 ár) Cand. theol. Guðfræði (90 einingar, 3 ár) B.A. Guðfræði,
djáknanám (90 einingar, 3 ár) B.A. Þverfaglegt nám í almennum trúarbragðafræðum (30 einingar, 1 ár)
Einungis í boði sem aukagrein
►LÆKNADEILD
Sjúkraþjálfun (120 einingar, 4 ár) B.S. Læknisfræði (180 einingar, 6 ár) Cand. med. Framhalds- og
viðbótarnám: Heilbrigðisvísindi. 2 ár 60 ein. Meistarapróf. Læknisfræði. 3-5 ár til 90-150 eininga. Eftir B.S.,
M.S. eða cand. med. Nám. Doktorspróf.
►LAGADEILD
Lögfræði (90 einingar, 3 ár) B.A. Framhalds- og viðbótarnám: Lögfræði (60 einingar, 2 ár) Meistarapróf
(LLM) Lögfræði (60 einingar, 2 ár) Cand. jur. Sjávarútvegsfræði. 2 ár 60 ein. Meistarapróf. Umhverfisfræði. 2
ár 60 ein. Meistarapróf.
►VIÐSKIPTA- OG HAGFRÆÐIDEILD
Viðskiptafræði (30 einingar, 1 ár), aukagrein Viðskiptafræði (90 einingar, 3 ár) B.S. Viðskiptafræði (120
einingar, 4 ár) Cand. oecon. af reikningshalds- og endurskoðunarsviði Hagfræði (30 einingar, 1 ár), aukagrein
Hagfræði (90 einingar, 3 ár), B.S. eða B.A.
►HEIMSPEKIDEILD
Almenn bókmenntafræði (90 einingar, 3 ár) B.A. Almenn málvísindi (90 einingar, 3 ár) B.A. Táknmálsfræði
(60 einingar, 2 ár) B.A. Táknmálstúlkun (30 einingar, 1 ár) Einungis í boði fyrir þá sem taka táknmálsfræði
sem aðalgrein. Enska (90 einingar, 3 ár) B.A. Ítalska (30 einingar, 1 ár) Einungis í boði sem aukagrein
Franska (90 einingar, 3 ár) B.A. Gríska (60 einingar, 2 ár) 30 eininga aukagrein til viðbótar B.A. Latína (60
einingar, 2 ár) 30 eininga aukagrein til viðbótar B.A. Spænska (60 einingar, 2 ár) 30 eininga aukagrein til
viðbótar B.A. Heimspeki (90 einingar, 3 ár) B.A. Íslenska (90 einingar, 3 ár) B.A. Íslenska fyrir erlenda
stúdenta (90 einingar, 3 ár) B.Ph.Isl. Sagnfræði (90 einingar, 3 ár) B.A. Fornleifafræði (90 einingar, 3 ár) B.A.
Listfræði (30 einingar, 1 ár) Einungis í boði sem aukagrein Danska (90 einingar, 3 ár) B.A. Finnska (60
einingar, 2 ár) 30 eininga aukagrein til viðbótar B.A. Norska (60 einingar, 2 ár) 30 eininga aukagrein til
viðbótar B.A. Sænska (60 einingar, 2 ár) 30 eininga aukagrein til viðbótar B.A. Þýska (90 einingar, 3 ár) B.A.
Miðaldafræði (30 einingar, 1 ár) Einungis í boði sem aukagrein Japanskt mál og menning (30 einingar, 1 ár)
Einungis í boði sem aukagrein Hagnýtt tungumálanám sem veitir diplómu að loknu eins og hálfs árs námi:
Hagnýt enska fyrir atvinnulífið (45 einingar, 1,5 ár) Diplóma Hagnýt franska fyrir atvinnulífið (45 einingar, 1,5
ár) Diplóma Hagnýt spænska fyrir atvinnulífið (45 einingar, 1,5 ár) Diplóma Hagnýt íslenska (45 einingar, 1,5
ár) Diplóma Hagnýt danska fyrir atvinnulífið (45 einingar, 1,5 ár) Diplóma Hagnýt þýska fyrir atvinnulífið (45
einingar, 1,5 ár) Diplóma
►LYFJAFRÆÐIDEILD
Lyfjafræði (150 einingar, 5 ár) Cand. pharm. Framhalds- og viðbótarnám: Lyfjafræði. 2 ár til 60 eininga.
Meistarapróf. Lyfjafræði. 5 ár til 150 eininga. Doktorspróf
►TANNLÆKNADEILD
Tannlæknisfræði (180 einingar, 6 ár) Cand. odont. Framhalds- og viðbótarnám: Tannlækningar. 2 ár til 60
eininga. Meistarapróf. Tannlækningar. 5 ár til 150 eininga. Doktorspróf
►VERKFRÆÐIDEILD
Byggingarverkfræði (90 einingar, 3 ár) B.S. Umhverfisverkfræði (90 einingar, 3 ár) B.S. Vélaverkfræði (90
einingar, 3 ár) B.S. Iðnaðarverkfræði (90 einingar, 3 ár) B.S. Efnaverkfræði (90 einingar, 3 ár) B.S.
Rafmagns- og tölvuverkfræði (90 einingar, 3 ár) B.S. Tölvunarfræði (90 einingar, 3 ár) B.S.
Hugbúnaðarverkfræði (90 einingar, 3 ár) B.S.
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►RAUNVÍSINDADEILD
Stærðfræði (90 einingar, 3 ár) B.S. Eðlisfræði (90 einingar, 3 ár) B.S. Hátæknieðlisfræði (90 einingar, 3 ár)
B.S. Jarðeðlisfræði (90 einingar, 3 ár) B.S. Efnafræði (90 einingar, 3 ár) B.S. Lífefnafræði (90 einingar, 3 ár)
B.S. Líffræði (90 einingar, 3 ár) B.S. Jarðfræði (90 einingar, 3 ár) B.S. Landfræði (90 einingar, 3 ár) B.S.
Ferðamálafræði (45 einingar, 1,5 ár) Diplóma Ferðamálafræði (90 einingar, 3 ár) B.S. Matvælafræði (90
einingar, 3 ár) B.S. Eðlisverkfræði (60 einingar, 2 ár) B.S. Efnaverkfræði (60 einingar, 2 ár) B.S.
►FÉLAGSVÍSINDADEILD
Kynjafræði (30 einingar, 1 ár) Einungis í boði sem aukagrein Bókasafns- og upplýsingafræði (90 einingar, 3
ár) B.A. Félagsfræði (90 einingar, 3 ár) B.A. Diplómanám í tómstundafræði (45 einingar, 1,5 ár) Diplóma
Tómstundafræði (30 einingar, 1 ár) Einungis í boði sem aukagrein Fjölmiðlafræði (30 einingar, 1 ár) Einungis
í boði sem aukagrein Borgarfræði (30 einingar, 1 ár) Einungis í boði sem aukagrein Félagsráðgjöf (120
einingar, 4 ár) B.A. Nám með starfsréttindum. Mannfræði (90 einingar, 3 ár) B.A. Þjóðfræði (60 einingar, 3 ár)
30 eininga aukagrein til viðbótar B.A. Sálfræði (90 einingar, 3 ár) B.A. Stjórnmálafræði (90 einingar, 3 ár) B.A.
Atvinnulífsfræði (30 einingar, 1 ár) Einungis í boði sem aukagrein Uppeldis- og menntunarfræði (90 einingar,
3 ár) B.A.
►HJÚKRUNARFRÆÐIDEILD
Hjúkrunarfræði (120 einingar, 4 ár) B.S. Framhalds- og viðbótarnám: Hjúkrunarfræði. 2 ár til 60 eininga.
Meistarapróf. Ljósmóðurfræði. 2 ár til 60 eininga. cand.obst. Hjúkrunarfæði. 20-30 einingar. Diplóma.

HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK (www.ru.is)
Markmið Háskólans í Reykjavík eru m.a. að aðstoða nemendur við að byggja sterkar stoðir fyrir framtíðina með
dýrmætri menntun sem veitir þeim öflugan fræðilegan bakgrunn. Í kennslunni er leitast við að rækta með þeim
gagnrýnið hugarfar og í viðamikilli verkefnavinnu fá þeir þjálfun í að nota fræðin við raunverulegar aðstæður. HR
býður upp á nám við þrjár deildir: Lagadeild, Tölvunarfræðideild og Viðskiptadeild auk stjórnunarskólans sem
býður fjölbreytt úrval lengri og styttri námskeiða í fjármálum, markaðsfræðum, stjórnun og nýsköpun og rekstri.
►LAGADEILD
Býður metnaðarfullt og nútímalegt 5 ára laganám til meistaraprófs eða 3 ára nám til BA prófs. Allir nemendur sem
hefja nám við lagadeild HR byrja á 3 ára grunnnámi. Að því loknu geta þeir tekið 2 ára meistaranám eða kosið að
útskrifast með BA próf í lögfræði.
►TÖLVUNARFRÆÐIDEILD
Býður tölvunarfræðinám sem býr nemendur jöfnum höndum undir framhaldsnám sem og atvinnulífið. Deildin
býður þrjár mismunandi prófgráður: MS í tölvunarfræði (60 ein.), BS í tölvunarfræði (90 ein.-(a) tölvunarfræði, (b)
tölvunarfræði +viðskiptafræðival og (c) tölvunarfræði +raunvísindaval) og Kerfisfræði (60 ein.)
►VIDSKIPTADEILD
Býður framsækið og krefjandi viðskiptanám í virkum tengslum við atvinnulífið á öllum háskólastigum. Nám á
fyrsta háskólastigi er 3 ára BS nám (90 ein.) og hægt er velja um að stunda námið í dagskóla eða með vinnu
(HMV). Einnig er hægt að taka Diplomanám (45 ein.) í dagskóla eða með vinnu.

HÓLASKÓLI (www.holar.is)
Hólaskóli er ekki stór skóli en hann býður upp á nám sem felur í sér ákveðna sérstöðu sem stutt er með vaxandi
rannsóknarstarfi á öllum brautum. Meginverkefni hans eru búnaðarkennsla, námskeiðahald, endurmenntun og
rannsóknir. Markmið námsins er að efla atvinnu og menningarlíf í dreifbýli með fjölbreyttri starfsmenntun og
háskólamenntun á sviði nútíma landbúnaðar, s.s. ferðaþjónustu, fiskeldi, hrossarækt og reiðmennska.
►FERÐAMÁLABRAUT
Nám á ferðamálabraut miðar að því að standa vörð um hagsmuni landsbyggðarinnar og skapa skilyrði fyrir
lífvænlegt samfélag um land allt. Nám á ferðamálabraut er 45 einingar og útskrifast nemendur með diploma í
ferðamálum dreifbýlis auk þess að fá landvarðarréttindi. Samningar ferðamáladeildar og HÍ, HA og
Viðskiptaháskólans á Bifröst gera nemendum kleift að halda áfram námi til BS gráðu á ferðaþjónustusviði
rekstrarbrautar HA, í ferðamálafræðum við HÍ og í viðskiptafræði á Bifröst. Ferðamálabraut er hægt að
stunda í fjarnámi.
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►FISKELDISBRAUT
Býður upp á sérhæft nám í eldi fiska og sjávarlífvera, samhliða vatnavistfræði og nýtingu vatna. Deildin er
stærsta miðstöð fiskeldisrannsókna á Íslandi og vinns sérfræðingar skólans að fjölbreyttum rannsókna- og
þróunarverkefnum á sviði fiskeldis, fiskalíffræði og vistfræði. Hólaskóli býður bæði starfsnám í fiskeldi og nám
á háskólastigi. Starfsnámið er 1 árs nám ætlað þeim sem vilja vinna við eða reka fiskeldisstöðvar. Einnig er
boðið upp á 30 eininga nám á háskólastigi í fiskeldi.
►HROSSARÆKT OG REIÐMENNSKA
Markmið kennslu á hrossabraut er að mennta fólk sem getur haslað sér völl á ýmsum sviðum
atvinnugreinarinnar s.s. í hrossabúskap, tamningum, reiðkennslu, þjálfun og keppni og með því stuðlað að
framförum og aukinni arðsemi í hrossarækt, betri tamningum og reiðmennsku. Boðið er upp á allt að þriggja
ára nám: 1. ár: Hestafræðingur og leiðbeinandi (starfsmenntun - 45 einingar). 2. ár: Tamningamaður
(sérhæfð fagmenntun, diplómanám í búfræði - 30 einingar). 3. ár: Þjálfari og reiðkennari (sérhæfð
fagmenntun, diplómanám í búfræði - 15 einingar).

KENNARAHÁSKÓLINN (www.khi.is)
Kennaraháskóli Íslands er annar stærsti háskóli landsins og menntar fyrst og fremst þær stéttir sem starfa við
kennslu á öllum skólastigum og stunda umönnunarstörf á fjölbreyttum stofnunum samfélagsins. Nám við
Kennaraháskóla Íslands er einnig traustur undirbúningur fyrir margs konar störf í opinberri þjónustu og hjá stórum
og smáum fyrirtækjum. Í Kennaraháskólanum eru tvær kennsludeildir, grunndeild og framhaldsdeild. Í grunndeild
eru sex námsbrautir: grunnskólabraut, íþróttabraut, kennsluréttindabraut, leikskólabraut, tómstundabraut og
þroskaþjálfabraut. Nám í grunndeild er ýmist skipulagt sem fjarnám eða staðbundið nám. Unnt er að ljúka
framhaldsnámi við Kennaraháskóla Íslands með þrennum hætti, með diplómu (Dipl. Ed.), meistaragráðu (M.Ed.)
eða doktorsgráðu (Ph.D.). Nám í framhaldsdeild er ýmist skipulagt sem fjarnám eða staðbundið nám.

NÁM Í GRUNNDEILD:
►GRUNNSKÓLBRAUT
Grunnskólakennaranám til B.Ed.-gráðu er 90 eininga nám og skiptist í menntunarfræði, greinasvið, og
vettvangsnám. Unnt er að stunda grunnskólakennaranám bæði í staðbundnu námi og í fjarnámi.
►ÍÞRÓTTABRAUT
Nám í íþróttafræðum til B.S.-gráðu er 90 eininga nám. Námið skiptist í menntunarfræði, íþróttafræði,
íþróttagreinar og vettvangsnám. Einnig er í boði 30 eininga viðbótarnám í íþróttafræðum í fjarnámi fyrir
starfandi íþróttakennara sem lýkur með B.S-gráðu.
►KENNSLURÉTTINDABRAUT
Námið er 30 einingar sem dreifast á tvö ár og skiptist í uppeldisgreinar, kennslufræði og vettvangsnám.
Einnig er unnt að sækja um 15 eininga nám (eitt ár) að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Hægt er að stunda
námið staðbundið eða sem fjarnám.
►LEIKSKÓLABRAUT
Leikskólakennaranám til B.Ed.-gráðu er 90 eininga nám. Námið skiptist í grunnnámskeið, uppeldis- og
kennsufræði, námssvið leikskólans, val og vettvangsnám. Hægt er að stunda námið staðbundið eða sem
fjarnám. Leikskólafræði er 45 eininga fjarnám og lýkur með sérstakri staðfestingu (diplómu). Námið skiptist í
grunnnámskeið, uppeldis- og kennslufræði og námssvið leikskólans.
►TÓMSTUNDABRAUT
Námið er 90 eininga fjarnám til B.A.-gráðu. Unnt er að ljúka námi eftir 45 einingar með sérstakri staðfestingu
(diplómu). Námið skiptist í menntunarfræði, tómstundafræði og vettvangstengt verkefni.
►ÞROSKAÞJÁLFABRAUT
Þroskaþjálfanám til B.A.-gráðu er 90 eininga nám. Námið skiptist í grunnnámskeið, hagnýt fræði,
þroskaþjálfafræði og vettvangsnám. Hægt er að stunda námið staðbundið eða sem fjarnám.
►VIÐBÓTARNÁM Í GRUNNDEILD
Um er að ræða sveigjanlegt nám fyrir kennara og þroskaþjálfa. Unnt er að frá viðurkenningarskjal fyrir þetta
nám ef lokið er 15 einingum að lágmarki.
Einnig býðst viðbótarnám til B.Ed.- eða B.A.-gráðu.
Leikskólakennurum og þroskaþjálfum sem útskrifuðust frá Fósturskóla Íslands og Þroskaþjálfaskóla Íslands
gefst kostur á að ljúka 15 eininga námi til að ljúka B.Ed.- eða B.A.-prófi.
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LANDBÚNAÐARHÁSKÓLINN Á HVANNEYRI (www.hvanneyri.is)
Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri er vísindaleg fræðslu- og rannsóknastofnun á háskólastigi á sviði
landbúnaðar sem veitir nemendum sínum fræðslu og vísindalega þjálfun í búfræði er miðast við að þeir geti tekið
að sér sérfræðistörf fyrir íslenskan landbúnað og unnið að rannsóknum í þágu hans. Boðið er upp á þrjár brautir:
búvísindabraut, landnýtingarbraut og umhverfisskipulag. Námið tekur 3 ár og lýkur með BSc-póf ( 90 einingar).
Að þessu námi loknu eiga nemendur kost á að bæta við sig 30 eininga sérnámi og rannsóknaþjálfun og
brautskrást með kandidatsgráðu ( 120 einingar).
►BÚVÍSINDABRAUT
Búvísindi er fræðin um það hvernig maðurinn nýtir fjölbreytilegar auðlindir náttúrunnar til framleiðslu
lífsnauðsynja. Námið tekur mið af þörfum þeirra sem að því loknu vilja ganga beint til starfa við eða fyrir
landbúnað í víðustum skiningi, við ráðgjöf, rannsóknir eða búskap, gjarnan eftir eins árs sérhæfingu á
Hvanneyri (B.S.-120).
►LANDNÝTINGABRAUT
Áhersla er lögð á hagnýta náttúrufræði, þar sem þekking á náttúru landsins er nýtt til að skipuleggja sjálfbæra
nýtingu hennar og verndun. Námið veitir góða undirstöðu við störf að landgræðslu, skógrækt og við
náttúruvernd, sem og við störf hjá fyrirtækjum, sveitastjórnum og öðrum opinberum aðilum við stjórn
umhverfismála og umsjón með landi, landnýtingu og með náttúruverndarsvæðum. Þá veitir námið góða
undirstöðu undir vinnu að skipulagsgerð á sviði landnýtingar og vinnu við mat á umhverfisáhrifum
framkvæmda.
►UMHVERFISSKIPULAGSBRAUT
Felur í sér skiplagningu og mótun byggðra og opinna landsvæða. Námið gefur hagnýtan undirbúning fyrir
störf að umhverfis- og skipulagsmálum hjá sveitarfélögum, fyrirtækjum og stofnunum svo sem við mat á
umhverfisáhrifum, umsjón með framkvæmdum, eftirlit og umsjón með náttúruverndarsvæðum og landnýtingu
auk vinnu á skrifstofum landslagsarkitekta og annarra er vinna að skipulagsmálum.

LISTAHÁSKÓLINN (www.lhi.is)
LHÍ býður upp á 90-120 ein nám til fyrstu háskólagráðu. Skólinn starfar í fjórum deildum: Myndlistardeild,
Leiklistardeild, Hönnunar- og arkitektúrdeild og Tónlistardeild, en auk þess er boðið upp á viðbótarnám í
kennslufræði. Skólinn er vettvangur fyrir nútímalega listsköpun og samfélag þar sem áhersla er lögð á að skerpa
sköpunargáfu nemenda. Kappkostað er að nemendur á hverju sviði fái heilsteypta menntun sem gagnist þeim
sem traustur grunnur hvort sem er til frekari háskólamenntunar eða til starfa á hinum alþjóðlega listmarkaði.
►MYNDLISTARDEILD
Býður upp á 3 ára nám til B.A. gráðu. Námið er 90 einingar sem skiptast á milli listsköpunar til 66 ein og
fræðigreina til 24 ein. Námið miðar að því að nemendur tileinki sér sjálfstæð vinnubrögð, auki þekkingu sína
og skilning og rækti sjálfa sig sem listamenn. Náminu lýkur með B.A.-verkefni sem felur í sér lokaverk, sem
sýnt er á útskriftarsýningu og lokaritgerð.
►LEIKLISTARDEILD
Námið er 120 eininga til B.F.A. gráðu. Námstími er 4 ár og lögð er áhersla á sjálfstæði nemandans í vinnu
með það að markmiði að skerpa sýn hans á eigin framvindu og vinnubrögð sem listamanns. Leiktúlkunarkennsla er megin uppistaða námsins sem lýkur með 3 lokaverkefnum í nemendaleikhúsi og B.A. ritgerð.
►HÖNNUNAR- OG ARKITEKTÚRDEILD
Býður upp á 90 ein nám til B.A. gráðu í Arkitektúr, Grafískri hönnun (prentmiðlar -margmiðlun) og Vöruhönnun (textíl- og fatahönnun –þrívíð hlutahönnun). Námstími er 3 ár og lögð er áhersla á skipulagshæfileika,
listrænt innsæi og víðsýni og að gera nemendur reiðubúna til að takast á við víðtæk viðfangsefni á skapandi
og gagnrýninn hátt. Náminu lýkur með B.A. verkefni sem sýnt er á útskriftarsýningu og lokaritgerð.
►TÓNLISTARDEILD
Námið er 90 eininga nám og skiptist í þrjár brautir: Hljóðfæraleikur/söngur, Tónlistarfræði/almenn braut og
Tónsmíðar/nýmiðlar. Námstími er 3 ár og er lögð áhersla á að nemendur tileinki sér sjálfstæð vinnubrögð,
auki þekkingu sína og færni og rækti sjálfa sig sem listamenn. Einnig er boðið upp á diplómanám fyrir
nemendur sem enn stunda almennt nám á framhaldsskólastigi. Námi í hljóðfæraleik og söng lýkur með
B.Mus. gráðu sem felur í sér lokaritgerð og tónleika, en námi á hinum brautunum lýkur með B.A. gráðu þar
sem lokaverkefnið felur í sér sjálfstæða vinnu á sérsviði nemanda.

5

TÆKNIHÁSKÓLINN (www.thi.is)
Tækniháskóli Íslands er fagháskóli á sviði tækni-, rekstrar- og heilbrigðisgreina. Skólinn býður nám til B.S. gráðu í
tæknifræði, viðskiptafræði, meinatækni og geislafræði. Einnig er boðið upp á diplomanám í rekstrarfræði og
iðnfræði auk aðfararnáms til undirbúnings háskólanámi. Nám við Tækniháskólann býr nemendur undir að takast á
við síbreytileg og krefjandi störf í atvinnulífinu auk þess að opna leiðir til frekara náms.
►TÆKNIDEILD
Býður framsækna og hagnýta tæknimenntum í góðum tengslun við atvinnulífið og í takt við þarfir þess.
Deildin skiptist í fjögur svið: Byggingartæknisvið (byggingartæknifræði - byggingariðnfræði), Iðnaðartæknisvið
(Iðnaðartæknifræði), Rafmagns- og tölvutæknisvið (rafmagnstæknifræði, tölvu- og upplýsingatæknifræði rafiðnfræði) og Véltæknisvið (véltæknifræði – orkutæknifræði – véliðnfræði).
►REKSTRARDEILD
Býður upp á 3 ára nám sem lýkur með B.S. gráðu í viðskiptafræði. Hægt er að ljúka námi eftir 2 ár með
diploma í rekstrarfræði. Deildin býður einnig 15 eininga viðbótarnám í rekstrarfræðum fyrir iðnfræðinga og
tæknifræðinga.
►HEILBRIGÐISDEILD
Udirbýr nemendur fyrir krefjandi störf á sviði geislafræði og líftæknitækni þar sem faglegrar þekkingar,
frumkvæðis og góðrar samskiptahæfni er krafist. Við heilbrigðisdeild eru starfandi geislafræðisvið með
námsbraut í geislafræði og líftæknisvið. Báðar brautir eru 4 ára B.S. nám sem veita starfréttindi með
lögvernduðum starfsheitum heilbrigðisstétta.
►FRUMGREINADEILD
Nám í frumgreinadeild er skipulagt samkvæmt blönduðu bekkja- og áfangakerfi. Það tekur tvær til fjórar annir
eftir því hvernig undirbúningi nýnema er háttað og á hvaða sérnám er stefnt. Lokapróf í frumgreinadeild
fullnægir kröfum um bóklega menntun til inngöngu í háskóladeildir Tækniháskóla Íslands og er ígildi
stúdentsprófs af raungreinabraut.

VIÐSKIPTAHÁSKÓLINN BIFRÖST (www.bifrost.is)
Viðskiptaháskólinn á Bifröst er alhliða viðskiptaháskóli. Hlutverk hans er að búa nemendur undir ábyrgðar-,
forystu- og stjórnunarstörf í innlendu og alþjóðlegu samkeppnisumhverfi. Skólinn býður nemendum
framúrskarandi fræðslu, þekkingu og þjálfun í rekstrar- og viðskiptafræðum. Fjórar kennsludeildir eru starfræktar
við skólann: Viðskiptadeild, Lögfræðideild, Frumgreinadeild og Fjarnáms- og símenntunardeild.
►VIDSKIPTADEILD
Býður upp á 3 ára nám til BS gráðu í viðskiptafræði en einnig er hægt að ljúka námi eftir 2 ár með
diplómagráðu í rekstrarfræði. Í Viðskiptadeild eru öll helstu svið stjórnunar, rekstrar og viðskipta kennd.
Námið er alhliða viðskiptanám sem ætlað er að búa nemendur undir ábyrgðar-, forystu- og stjórnunarstörf í
innlendu og alþjóðlegu samkeppnisumhverfi.
►LÖGFRÆÐIDEILD
Býður upp á nám til BS gráðu í viðskiptalögfræði. Um er að ræða 3 ára nám sem samþættir fjármál, viðskipti
og lögfræði með það að markmiði að mennta stjórnendur með sérþekkingu á lagalegum þáttum viðskipta og
rekstrar fyrir atvinnulíf og samfélag. Að loknu BS námi í viðskiptalögfræði standa nemendum opnir ýmsir
möguleikar til framhaldsnáms, annað hvort á sviði viðskipta- eða lögfræði. Stefnt er að því að bjóða upp á
framhaldsnám í lögfræðideild Viðskiptaháskólans á Bifröst frá og með hausti 2004.
►FRUMGREINADEILD
Deildin er ætluð þeim sem ekki fullnægja inntökuskilyrðum um stúdentspróf og öðrum þeim sem vilja styrkja
umsókn sína um nám á Bifröst með 1 árs undirbúningi í grunnfögum. Nám í Frumgreinadeild er góð leið fyrir
þá umsækjendur sem hafa verið frá námi í langan tíma. Í Frumgreinadeild eru þau grunnfög kennd sem
nýtast nemendum til undirbúnings fyrir nám í háskóladeildum Viðskiptaháskólans.
►FJARNÁMS- OG SÍMENNTUNARDEILD
Í Fjarnámsdeild er námið sambærilegt við þriðja árið í Rekstrar- og viðskiptadeild. Fjarnámið er skipulagt sem
hlutanám og fer fram með hálfum hraða miðað við reglulegt nám, tekur 2 ár og lýkur með B.S. gráðu í
viðskiptafræðum. Símenntunardeild veitir endur- og símenntun á háskólastigi í staðnámi og fjarnámi. Einnig
þjónar deildin atvinnulífi og samfélagi með virku námskeiðahaldi og þjónustu við fyrirtæki og einstaklinga.
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NÁM ERLENDIS
ALÞJÓÐASKRIFSTOFA HÁSKÓLASTIGSINS (www.ask.hi.is)
Veitir upplýsingar um nám og skóla erlendis og nemendaskipti á háskólastigi.
Neshaga 16, 107 Reykjavík
Sími: 525 4311 Fax: 525 5850
Netfang: ask@hi.is

FULBRIGHT STOFNUNIN (www.fulbright.is)
Starfsemi Fulbright-stofnunarinnnar felst í því að efla samskipti Íslands og Bandaríkjanna á sviði mennta og
rannsókna. Hlutverk stofnunarinner: (1) Að veita íslenskum og bandarískum námsmönnum og fræðimönnum
styrki til náms, kennslu og rannsókna. (2) Að veita þeim sem eru að huga að námi í Bandaríkjunum upplýsingar
og ráðleggingar um nám og námsmöguleika.
Laugavegi 59, 3. hæð, 101 Reykjvík
Sími: 551-0860
Netfang: adviser@fulbright.is

SAMBAND ÍSLENSKRA NÁMSMANNA ERLENDIS (www.sine.is)
Meginhlutverk SÍNE er að gæta hagsmuna félagsmanna sinna og vera tengiliður þeirra við þau stjórnvöld sem
koma að kjörum SÍNE félaga hér á landi. Á síðustu árum hefur þjónustan við tilvonandi félagsmenn, þ.e.
námsmenn á leið út, vaxið mjög mikið og er orðin stór þáttur í starfsemi félagsins. SÍNE gefur út bókina Nám
erlendis sem er uppflettirit um hvernig er best að snúa sér ef ætlað er í nám erlendis.
Hverfisgötu 105, 101 Reykjavík
Sími: (+354) 552-5315
Fax: (+354) 552-5370
Netfang: sine@sine.is

AFS – ALÞJÓÐLEG FRÆÐSLA OG SAMSKIPTI (www.afs.is)
AFS eru alþjóðleg fræðslusamtök sem starfa í yfir 50 þjóðlöndum í öllum heimsálfum. Aðalviðfangsefni
samtakanna hérlendis eru nemendaskipti unglinga á aldrinum 15-18 ára. Samtökin eru óháð stjórnmála-flokkum
og trúfélögum sem og hvers konar hagsmunasamtökum. Markmið AFS eru að auka kynni og skilning milli þjóða
heims og fólks af ólíkum uppruna, víkka sjóndeildarhring ungs fólks og auka menntun þess.

VISTAXCHANGE (www.vistaxchange.is)
Býður upp á nám og störf erlendis, s.s. málanám, sérskóla, au-pair, sumarvinnu, sjálfboðastörf og starfsþjálfun.

ERLEND SENDIRÁÐ Á ÍSLANDI
Sendiráð og ræðismenn erlendra ríkja veita einnig upplýsingar um nám í viðkomandi landi.
Bandaríska sendiráðið, Laufásvegi 21, sími:562-9100, www.usa.is
Breska sendiráðið, Laufásvegi 31, sími 550-5100, www.britishembassy.is
Danska sendiráðið, Hverfisgötu 29, sími 575-0300, www4.mmedia.is
Finnska sendiráðið, Túngötu 30, sími 510-0100, www.finland.is
Franska sendiráðið, Túngötu 22, sími 551-5513 www.ambafrance.is
Japanska sendiráðið, Laugavegi 182, sími: 510-8600
Kanadíska sendiráðið, Túngötu 14, sími: 575-6500 www.canada.is
Kínverska sendiráðið, Víðmel 29, sími: 552-6751 www.china-embassy.is
Norska sendiráðið, Fjólugötu 17, sími 520-0700, www.noregur.is
Rússneska sendiráðið, Garðastræti 33, sími:551-5156
Sænska sendiráðið, Lágmúla 7, sími 520-1230,
Þýska sendiráðið, Laufásvegi 31, 530-1100
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UMSÓkNIR Í ERLENDA SKÓLA
Umsóknafrestur er mismunandi eftir löndum og innan hvers lands og því æskilegt að hefja könnun á
námsmöguleikum allt að ári áður en sótt er um skóla. Fyrsta skrefið er að nálgast heimilisföng skóla,
umsóknareyðublöð sem og nánari upplýsingar um viðkomandi nám – þá er að senda inn umsóknir. Gott er að
sækja um nokkra skóla til að eiga möguleika á vali en einnig til að tryggja að fá skólavist því ekki er víst að
jákvætt svar fáist frá skólum sem sótt er um.
-------------------------------------------------------------------------------------GÖGN SEM ÞURFA AÐ FYLGJA
Auk umsóknareyðublaða eru ýmis gögn sem skólar vilja fá frá umsækjendum, t.d.
staðfest prófskírteini þýtt yfir á viðkomandi tungumál, fjármálayfirlýsingu frá LÍN,
meðmæli frá fyrri kennurum og jafnvel læknis- og fæðingavottorð. Éf stúdentsprófi er
ólókið er hægt að fá staðfestingu á æltuðum námslokum hjá skólanum. Sumir skólar
fara fram á samræmd próf, t.d. TOEFL prófið sem er enskupróf fyrir erlenda
námsmenn sem sækja um nám í bandarískum háskólum.
INNTÖKUSKILYRÐI OG TAKMARKANIR-------------------------------------------------------------------------Inntökuskilyrði er oftast stúdentspróf en einnig gera sumir skólar kröfur um að
nemendur hafi útskrifast af braut sem undirbýr þá undir viðkomandi framhaldsnám.
Starfsreynsl sem tengist áhugasviði nemandans getur aukið líkur á inntöku í
viðkomandi nám og skóla. Nemendur sem hafa stúdentspróf, starfsreynslu og góð
meðmæli eiga mestu möguleikana á því að komast í góða skóla.
-----------------------------------------------------------------------------------------SKÓLAGJÖLD OG STYRKIR
Í flestum Evrópulöndum eru skólarnir ríkisreknir og aðeins krafist innritunargjalda en
ekki skólagjalda. Undantekning er þó á þessu í Bretlandi. Flestir skólar í
Bandaríkjunum og Kanada krefjast skólagjalda og geta þau verið há. LÍN veitir
aukalán í sumar námsgreinar en þetta þarf að athuga sérstaklega. Erlendir styrkir eru
yfirleitt ekki veittir nema til framhaldsnáms eða rannsókn.
FJÁRMÁL------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fyrsti mánuðurinn getur reynst erfiður og því er gott að hafa eitthvað stofnfé til
ráðstöfunar. Mikilvægt er að tryggja lánshæfni náms áður en haldið er utan. Einnig er
nauðsynlegt að kynna sér sjúkratryggingu og læknisþjónustu í viðkomandi landi og
huga vel að öllum tryggingarmálum.
-------------------------------------------------------------------------------------------TUNGUMÁL - NÁMSKEIÐ
Nemendum er ráðlagt, jafnvel þótt þeir telji sig færa í viðkomandi máli að sækja
tungumálanámskeið í upphafi náms. Sjá reglur LÍN um lánveitingu fyrir slíku námi.
Samræmd próf sem krafist er þegar sótt er um til bandarískra skóla, t.d. TOEFL og
GRE, er hægt að taka hérlendis. Hafa ber í huga að sum þessara prófa eru aðeins
hægt að taka 1-2 á ári og því þarf að huga að þeim tímanlega.
HÚSNÆÐISMÁL – FÉLAGSLEGAR AÐSTÆÐUR-----------------------------------------------------------------Víða eru stúdentagarðar á vegum skóla. Námsfólki er ráðlagt að sækja um vist á
garði fyrst í stað. Ef sótt er um húsnæði á almennum markaði þarf að leita upplýsinga
í viðkomandi skólum og athuga auglýsingar í hverfis- og dagblöðum. Skólarnir veita
oft upplýsingar um barnaheimili eða reka þau sjálfir, æskilegt er að afla allra slíkra
upplýsinga áður en haldið er utan.

AÐRAR GAGNLEGAR VEFSLÓÐIR UM NÁM OG STÖRF ERLENDIS
www.rthj.hi.is
Starfsemi Rannsóknaþjónustunar er í meginatriðum þríþætt: Í fyrsta lagi er veitt margvísleg þjónusta við alþjóðlegt
rannsókna- og menntasamstarf. Í öðru lagi er stuðlað að hagnýtingu rannsóknaniðurstaðna. Í þriðja lagi rekur
stofnunin fyrirtæki tengd Háskóla Íslands og önnur verkefni.
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www.ploteus.net
Veitir góðar upplýsingar um nám í Evrópu og aðrar hagnýtar upplýsingar sem þarf að hafa í huga þegar fólk flytur
á milli landa.

www.hitthusid.is
Hitt húsið er menningar- og upplýsingamiðstöð ungs fólks og þar er hægt að fá ýmsar upplýsingar um möguleika
ungs fólks í Evrópu. Skrifstofur Eurodesk og UFE á Íslandi eru staðsettar í Hinu húsinu.

www.estia.educ.goteborg.se
Gagnabanki um nám, störf og vinnumarkaði í Evrópu.

www.onthemove-eu.hi.is
Veitir upplýsingar um möguleika á námi og starfi erlendis.

www.norddjob.net
Norddjobb býður fólki á aldrinum 18-26 ára sumarvinnu á Norðurlöndum.

www.eures.dk
EURES – er dönsk vinnumiðlun fyrir alla Evrópu.

www.vidar.dk
Leitarvefur fyrir símenntun í Danmörku

www.bls.gov/oco/
Occupational Outlook Handbook innheldur mjög góðar starfslýsingar, s.s. hvað felst í viðkomandi starfi,
vinnuaðstæður og hvaða þjálfun og nám þarf fyrir starfið.

AÐRIR SKÓLAR
BÆNDA & GARÐYRKJUSKÓLAR
GARÐYRKJUSKÓLI RÍKISINS (www.reykir.is)
Við Garðyrkjuskóla ríkisins fer fram metnaðarfullt og öflugt fræðslu-, rannsókna- og þróunarstarf í þágu íslenskrar
garðyrkju. Boðið er upp á sérhæft starfsmenntanám á sex brautum: Blómaskreytingabraut, garðplöntubraut,
skógræktarbraut, skrúðgarðyrkjubraut, umhverfisbraut og ylræktarbraut. Atvinnumöguleikar útskrifaðra nemenda
eru mjög góðir og mikil eftirspurn er eftir faglærðu fólki á öllum sviðum garðyrkjunnar. Öflugt endurmenntunarstarf
fer fram við skólann og lætur nærri að um 1000 þátttakendur taki þátt í hinum ýmsu endurmenntunarnámskeiðum
skólans á hverju ári. Einnig er boðið upp á stutta (30e) braut á háskólastigi í garðyrkjuframleiðslu í samvinnu við
raunvísindadeild Háskóla Íslands samkvæmt sérstökum samstarfssamningi milli skólanna.

HÓLASKÓLI – HÓLUM Í HJALTADAL (www.holar.is)
(sjá umfjöllun um háskóla)

LANDBÚNAÐARHÁSKÓLINN HVANNEYRI (www.hvanneyri.is)
(sjá umfjöllun um háskóla)

FERÐAÞJÓNUSTA, HÚSSTJÓRNAR OG HÓTELSKÓLAR
FERÐAMÁLASKÓLI ÍSLANDS (www.menntun.is)
Býður upp á leiðsögunám, nám í ferðaráðgjöf og alþjóðlegri ferðamarkaðsfræði
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FERÐAMÁLASKÓLINN MK (www.mk.is)
Ferðamálanám (ferðamálaskólinn, leiðsögunám, flugþjónustunám, IATA og UFTAA nám),

HÚSSTJÓRNARSKÓLINN Í REYKJAVÍK (www.husstjornarskolinn.is)
Sólvallagötu 12, 101 Reykjavík
S: 551-1578
Netfang: husstjornarskolinn@husstjornarskolinn.is

HÓTEL OG MATVÆLASKÓLINN (www.mk.is)
Matvælagreinar (bakaraiðn, framreiðsla, kjötiðn, matreiðsla, matartæknanám, matsveinanám, hótel- og þjónustubraut).

VERKMENNTASKÓLINN Á AKUREYRI (www.vma.is)
Grunnnám matvælagreina, matartæknabraut.

FLUGSKÓLAR
FLUGSKÓLI AKUREYRAR (www.flugnam.is)
Akureyrarflugvelli
Sími: 461-2105
Netfang: flugnam@flugnam.is

FLUGSKÓLI HELGA JÓNSSONAR ehf. (www.flugskolinn.is)
Reykjavíkurflugvelli, 101 Reykjavík
Sími: 551-0880
Netfang: info@flugskolinn.is

FLUGSKÓLI ÍSLANDS hf. (www.flugskoli.is)
Reykjavíkurflugvelli,
P.O. box: 5405 – IS, 125 Reykjavík
Sími: 530-5100
Fax: 530-5109
Netfang: skrifstofan@flugskoli.is

FLUGSKÓLINN FLUGSÝN efh.(www.flugsyn.is)
Fluggörðum, 101 Reykjavík
Sími: 553-1505
Netfang: flugsyn@flugsyn.is

FJARNÁM
FJARKENNSLA EHF.
KENNARAHÁSKÓLINN
FJARNÁMSVEFUR
NÁMSFLOKKAR REYKJAVÍKUR
FJÖLBRAUT VIÐ ÁRMÚLA
VERKMENNTASKÓLINN Á AKUREYRI
HÁSKÓLINN Á AKUREYRI
VIÐSKIPTAHÁSKÓLINN Á BIFRÖST
HÓLASKÓLI
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HEILSA, ÚTLIT & UMMÖNNUN
BORGARHOLTTSKÓLI (www.bhs.is)
Félagsliðabraut

FJÖLBRAUTARSKÓLINN Í ÁRMÚLA (www.fa.is)
Lyfjatæknabraut, læknaritabraut, námsbraut fyrir nuddara, sjúkraliðabraut, tanntæknabraut, hjúkrunar- og móttökuritarabraut,

FJÖLBRAUTARSKÓLINN Í BREIÐHOLTI (www.fb.is)
Uppeldisbraut, snyrtibraut, sjúkraliðabraut, íþróttabraut

FJÖLBRAUTARSKÓLINN Í GARÐABÆ (www.fg.is)
Uppeldisbraut, íþróttabraut.

NO NAME FÖRÐUNARSKÓLINN (www.noname.is)
NUDDSKÓLI ÍSLANDS (www.nuddskoli.is)
NUDDSKÓLI REYKJAVÍKUR (www.nudd.is)
RAUÐI KROSSINN (www.redcross.is)
SNYRTISKÓLINN (www.snyrtiskolinn.is)
VERKMENNTASKÓLINN Á AKUREYRI (www.vma.is)
Íþróttabraut, sjúkraliðabraut

IÐNGREINAR, TÆKNI OG STARFSNÁMSBRAUTIR
BORGARHOLTSSKÓLI (www.bhs.is)
Málmgreinar (blikksmíði, stálsmíði, rennismíði, vélvirkjun og pípulagnir) bíliðngreinar (bílamálun, bifreiðasmíði og
bifvélavirkjun), pípulagnir, listnámsbraut (margmiðlunarhönnun), upplýsinga- og fjölmiðlabraut (fjölmiðlatækni og
veftækni), félagsliðabraut, verslunarbraut.

FJÖLBRAUTARSKÓLINN Í ÁRMÚLA (www.fa.is)
Upplýsinga- og fjölmiðlabraut, skrifstofu- og tölvubraut (verslunarpróf), viðskipta- og tölvubraut

FJÖLBRAUTARSKÓLINN Í BREIÐHOLTI (www.fb.is)
Upplýsinga og tæknibraut, listnámsbraut (myndlistarkjörsvið, textíl- og handmenntarkjörsvið), viðskiptabraut, fjölmiðlabraut,
grunndeild rafiðna, rafvirkjun, grunndeild tréiðna, húsasmíði.

FJÖLBRAUTARSKÓLINN Í GARÐABÆ (www.fg.is)
Listnámsbraut (myndlist, textíl- og fatahönnun), handíðabraut, markaðsbraut, viðskiptabraut.

FLENSKBORGARSKÓLINN Í HAFNARFIRÐI (www.flensborg.is)
Listnámsbraut (tónlistarkjörsvið), viðskiptabraut, upplýsinga- og fjölmiðlabraut.

IÐNSKÓLINN Í HAFNARFIRÐI (www.idnskolinn.is)
Byggingargreinar (húsasmíði, húsgagnasmíði, málaraiðn, múraraiðn, pípulagnir, veggfóðrun), hársnyrting, listnám (hönnun,
handverk), málmiðnir, rafiðnir (rafeindavirkjun, rafvirkjun, rafvélavirkjun, rafveituvirkjun og símvirkjun), tækniteiknun,
útstillingar og trefjaplasttækni.
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IÐNSKÓLINN Í REYKJAVÍK (www.ir.is)
Fataiðnbraut (kjólasaumur, klæðskurður), grunnnám bíl-, raf- og tréiðna, gull- og silfursmíði, hársnyrtibraut, húsasmíði,
húsgagnasmíði, listnámsbraut, málaraiðn, málmtæknibraut, múrsmíði, rafveituvirkjun, rafeindavirkjun, rafvélavirkjun,
rafvirkjun, símsmíði, tæknibraut, upplýsinga- og fjölmiðlabraut (bókband, prentun, grafísk miðlun, veftækni, ljósmyndun,
nettækni), veggfóðrun.

RAFIÐNAÐARSKÓLINN (www.rafidnadarskolinn.is)
VERKMENNTASKÓLINN Á AKUREYRI (www.vma.is)
Listnámsbraut (myndlistar-, tónlistar, hönnunar- og textílkjörsvið), málmiðngreinar (fyrri hluti), rennismíð, stálsmíði,
vélsmíði grunndeild bíliðna, grunndeild tréiðna, húsasmíði, húsgagnasmíði, grunndeild rafiðna, rafvirkjun, rafeindavirkjun
(fyrri hluti), tölvufræðibraut, viðskiptabraut, vélstjórnarbraut.

LISTNÁM
KVIKMYNDASKÓLI ÍSLANDS

NÝI SÖNGSKÓLINN

KLASSÍSKI LISTDANSSKÓLINN

NÝI TÓNLISTARSKÓLINN

LISTDANSSKÓLI ÍSLANDS

TÓNSKÓLI SIGURSVEINS

MYNDLISTARSKÓLI KÓPAVOGS

TÓNLISTARSKÓLI FÍH

MYNDLISTARSKÓLINN Á AKUREYRI

TÓNLISTARSKÓLINN Í REYKJAVÍK

MYNDLISTARSKÓLINN Í REYKJAVÍK

TÓNLISTARSKÓLINN Í GARÐABÆ

GÍTARSKÓLI ÍSLANDS (GÍS)

TÓNMENNTARSKÓLI REYKJAVÍKUR

SJÁVARÚTVEGUR & SJÓMANNASKÓLAR
HÓLASKÓLI (www.holar.is)
Fiskeldi (sjá umfjöllun um háskóla)

HÁSKÓLINN Á AKUREYRI (www.unak.is)
Sjávarútvegsdeild (sjá umfjöllun um háskóla)

STÝRIMANNASKÓLINN Í REYKJAVÍK (www.styrimannaskolinn.ismennt.is)
Sjómannaskóli Íslands v/Háteigsveg, 105 Reykjavík
S: 551-3194
Netfang: styr@ismennt.is

VÉLSKÓLI ÍSLANDS (www.velskoli.is)
Sjómannaskóli Íslands v/Háteigsveg, 105 Reykjavík
S: 551-9755
Netfang: vsi@ismennt.is
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TUNGUMÁLANÁM
ALLIANCE FRANCAISE (af.ismennt.is)
Tryggvagötu 8, 101 Reykjavík
S: 552-3870. Fax: 562-3820.
Netfang: af@ismennt.is

ENSKUSKÓLINN (www.enskuskolinn.is)
Faxafeni 8, 108 Reykjavík.
S: 588-0303, fax: 588-0306
Netfang: enskuskolinn@simnet.is

MÍMIR SÍMENNTUN (www.mimir.is)
Grensásvegi 16a, 108 Reykjavík
S: 580-1800
Netfang: mimir@mimir.is

TÖLVUSKÓLAR
MARGMIÐLUNARSKÓLINN
TÖLVUSKÓLINN SÓLTÚNI
MYNDBANDASKÓLINN
TÖLVUSKÓLINN ÞEKKING
NÝI TÖLVU- OG VIÐSKIPTASKÓLINN
VEFSKÓLI STREYMIS
RAFIÐNAÐARSKÓLINN
VIÐSKIPTA OG TÖLVUSKÓLINN
TÖLVUSKÓLI ÍSLANDS

ÞJÓNUSTA VIÐ NEMENDUR
LÁNASJÓÐUR ÍSLENSKRA NÁMSMANNA (www.lin.is)
Höfðaborg, Borgartúni 21, 105 Reykjavík
Sími: 560-4000 Fax:560-4090
Netfang: lin@lin.is

FÉLAGSTOFNUN STÚDENTA STÚDENTA (www.fs.is)
Er fyrst og fremst þjónustufyrirtæki fyrir stúdenta við Háskóla Íslands. FS sér m.a. um rekstur: Atvinnumiðstöð stúdenta,
Bóksölu stúdenta, Kaffistofur stúdenta, Leikskóla FS og Stúdentagarða.
Aðalskrifstofa FS er á annarri hæð Stúdentaheimilsins v/Hringbraut, 101 Reykjavík
Sími 570-0700 fax 570-0709
Netfang: fs@fs.is

BANDALAG ÍSLENSKRA SÉRSKÓLANEMA (www.bisn.is)
BÍSN er hagsmunafélag 5000 stúdenta í átta aðildarskólum (Kennaraháskóli Íslands, Háskólinn í Reykjavík, Listaháskólinn,
Tækniháskóli Íslands, Vélskóli Íslands, Stýrimannaskólinn í Reykjavík, Viðskiptaháskólinn á Bifröst og Tónlistarskólinn í
Reykjavík) og hefur það að höfuðmarkmiði að réttindi þeirra séu tryggð í alla staði.

FRÆÐSLUSKRIFSTOFA RAFIÐANAÐRINS (www.rafis.is/fsr/default.htm)
Hjá fræðsluskrifstofunni er hægt að fá upplýsingar um ýmislegt sem tengist námi í rafiðngreinum.

FRÆÐSLUSKRIFSTOFA MÁLMIÐNAÐARINS (www.metal.is)
Hjá fræðsluskrifstofunni er hægt að fá upplýsingar um ýmislegt sem tengist námi í máliðngreinum.
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ÝMIS FRÓÐLEIKUR
RANNSÓKNARÞJÓNUSTA HÍ (www.rthj.hi.is)
Starfsemi Rannsóknaþjónustunar er í meginatriðum þríþætt: Í fyrsta lagi er veitt margvísleg þjónusta við
alþjóðlegt rannsókna- og menntasamstarf. Í öðru lagi er stuðlað að hagnýtingu rannsóknaniðurstaðna. Í þriðja lagi
rekur stofnunin fyrirtæki tengd Háskóla Íslands og önnur verkefni.

HVAR?IS (www.hvar.is)
hvar?is er vefur sem veitir aðgang að ýmsum rafrænum gagnasöfnum, tímaritum, alfræðiritum og orðabókum.

LANDSBÓKASAFN ÍSLANDS – HÁSKÓLABÓKASAFN (www.bok.hi.is)
Hlutverk safnsins er tvíþætt: annars vegar að vera þjóðbókasafn og hins vegar bókasafn HÍ. Sem
rannsóknarbókasafn ber því að halda uppi upplýsingaþjónustu á sviði vísinda og fræða, stjórnsýslu og atvinnulífs.
Aðsókn háskólastúdenta að safninu er mikil og fer vaxandi.
Arngrímsgötu 3, 107 Reykjavík
Sími: 525-5600 Fax: 525-5615
Netföng: lbs@bok.hi.is

HRADLESTRARSKÓLINN (www.hradlestrarskolinn.is)

www.visindavefur.hi.is
Vísindavefurinn fjallar um öll vísindi, hverju nafni sem þau nefnast, allt frá stjörnufræði til handrita og frá
sameindalíffræði til sálarfræði. Gestir geta lesið hér spurningar og svör sem þegar hafa komið fram og einnig lagt
fram nýjar spurningar um hvaðeina sem ætla má að starfsmenn Háskólans og stuðningsmenn vefsins geti svarað
eða fundið svör við. Gestir geta einnig sett fram efnisorð sem tengjast því sem þá fýsir að vita og fengið
ábendingar um tengt efni sem þegar er komið á vefinn.

NÁM & STÖRF
www.idan.is
Er upplýsingavefur fyrir ungt fólk sem ætlað er að auðvelda því að velja sér framtíð. Þar er m.a. að finna ítarlegar
upplýsingar um nám, störf, skóla og fyrirtæki, auk þess sem hægt er að senda inn fyrirspurnir til náms- og
starfsráðgjafa.

www.mennt.is
Er upplýsingavefur um námsframboð hérlendis og er ætlað að vera samstarfsvettvangur atvinnulífs og skóla.

www.totalradgjof.is
Er ráðgjafar- og upplýsingaveita fyrir fólk á aldrinum 16-25 ára. Tótalráðgjöf er tilraun Hins Hússins og
samstarfsaðila til að búa til nýja gerð af "upplýsingamiðstöð" þar sem upplýsingaveitu og ráðgjafarþjónustu er
steypt saman í eitt.

Verslunarmannafélag Reykjavíkur (www.vr.is)
Á heimasíðu VR er að finna ýmsan fróðleik sem gagnast við starfsleit.

www.rthj.hi.is/page/Jobs
Starfslýsingar og færnikröfur ýmissa starfa á Íslandi.

www.hi.is/stjorn/jafnrettisn/Lykillinn_ad_velgengni.pdf
Lykillinn að velgengni á vinnumarkaði er leiðarvísir fyrir þá sem eru að fara út á vinnumarkaðinn og þar er að finna
hagnýt ráð um atvinnuleit og fyrstu skrefin á vinnumarkaði.
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RÁÐNINGASTOFUR OG ATVINNUMIÐLANIR
www.job.is

www.lidsauki.is

nettengsl@job.is

Liðsauki
Skipholti 50C, 105 Reykjavík
S:562-1355
hanna@lidsauki.is helga@lidsauki.is

www.starf.is
starf@starf.is

www.mannafl.is

www.vinna.is

Mannafl
Smiðjuvegi 72, 200 Kópavogi
S:564-7100
mannafl@mannafl.is

radningar@vinna.is

www.vinnumalastofnun.is
Vinnumálastofnun, Hafnahúsinu
Tryggvagötu, 150 Reykjavík
S: 515 4800
vinnumalastofnun@vmst.stjr.is

www.mannval.is
Mannval
Hamraborg 14. h., 200 Kópavogi
S:564-4262 / 864-2406
mannval@mannval.is

www.starfatorg.is
Á Starfatorginu er að finna upplýsingar um laus
störf hjá ríkinu. Auk auglýsinga um laus störf er
þar að finna ýmsar upplýsingar er varða
starfsmenn ríkisins, lög, kjarasamninga, ýmis
réttindi ríkisstarfsmanna o.fl.

www.monnun.is
Mönnun
Nóatúnshúsinu
Nóatúni 17, 4.h., 105 Reykjavík
S:511-5115
monnun@monnun-man2man.is

www.am.is
Atvinnumiðlun stúdenta
Stúdentaheimilinu v/Hringbraut 2.h.
S: 570-0888
atvinna@fs.is

www.pwc.is
PriceWaterhouseCoopers
Skógarhlíð 12, 105 Reykjavík
s:550-5300

www.abendi.is

www.radning.is

Ábendi
Stórhöfða 15
S: 568-9099
abendi@abendi.is

Ráðningarþjónustan
Háaleitisbraut 58-60, 10 Reykjavík
S: 588-3309
radning@@radning.is

www.isgen.is

www.stra.is

Ísgen
Kringlan 7, 103 Reykjavík
S:544-4554
isgen@isgen.is

Strá hf.
Suðurlandsbraut 6, 108 Reykjavík
s: 588-3031
stra@stra.is

Það er von okkar að þessi bæklingur komi að einhverjum notum við öflun upplýsinga um nám og
störf. Frekari upplýsingar er hægt að nálgast hjá náms- og starfsráðgjafa. Með von um bjarta
framtíð!
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