Veldu góða leið
Nám við Háskólann á Hólum

Ferðamálafræði

Fiskeldisfræði

Stjórnun ferðaþjónustu
og móttaka gesta
Reiðmennska
og reiðkennsla

Viðburðastjórnun

TÆKIFÆRIN ERU Í OKKAR GREINUM

Kæri lesandi
Þar sem þú ert með kynningarbækling Háskólans á Hólum í höndunum, er
líklegt að þú standir frammi fyrir tímamótum í þínu lífi. Skemmtilegum og
spennandi en jafnframt mikilvægum tímamótum, sem um leið eru nokkurs
konar vegamót. Þú hefur lokið námi þínu við framhaldsskóla og þarft nú að
ákveða hvaða stefnu þú tekur um frekari menntun.
Leiðir liggja til allra átta, og möguleikarnir eru óteljandi. Mig langar að hvetja þig til að
kynna þér námsleiðirnar sem í boði eru við Háskólann á Hólum, og sem lesa má um í
þessum bæklingi. Deildirnar okkar þrjár eru um margt ólíkar, en eiga það sameiginlegt
að bjóða upp á hagnýtt nám sem er í nánum tengslum við mikilvægar atvinnugreinar
okkar þjóðar, en opnar um leið dyr til áframhaldandi náms og starfa, erlendis jafnt sem
hérlendis.
Nám við Háskólann á Hólum býður upp á búsetu í litlu, notalegu og traustu samfélagi.
Íbúðir Nemendagarðanna á Hólum eru af ýmsum stærðum og henta þannig margs konar
fjölskyldum, sambýlingum eða þeim sem kjósa að búa einir. Mig langar að undirstrika að
öllum nemendum skólans er velkomið að sækja um húsnæði hjá Nemendagörðum. Hólar
eru í göngufæri frá leik- og grunnskóla og hér eru óþrjótandi möguleika til útivistar, á
láglendi sem til fjalla, og staðurinn rómaður fyrir veðursæld.
Skólasamfélagið við Háskólann á Hólum hefur fjölþjóðlegt yfirbragð, er hvorki stórt né
fjölmennt, en einmitt þess vegna skiptir hver einstaklingur máli og tengslanet Hólamanna
er sterkara fyrir bragðið.
Ég býð nýja Hólamenn velkomna í hópinn.

Erla Björk Örnólfsdóttir
rektor

Háskólinn á Hólum
Við Háskólann á Hólum eru starfræktar þrjár deildir. Í tveimur þeirra er
boðið upp á fleiri en eina námsleið í grunnnámi. Allar deildir skólans bjóða
rannsóknartengt framhaldsnám á meistarastigi. Jafnframt vinna fjölmargir
doktorsnemar að rannsóknum sínum undir leiðsögn sérfræðinga háskólans.
Háskólinn er aðili að samstarfsneti opinberra háskóla og tekur þátt í samstarfi
þeirra um gestanám. Háskólinn á Hólum er einnig í nánu samstarfi við erlenda
háskóla í rannsóknum og skiptinámi.
Skólastarf á Hólum á sér langa sögu. Hinn forni Hólaskóli var stofnaður 1106
í tíð Jóns Ögmundarsonar biskups. Síðan þá hefur skólastarf á Hólum verið nær
óslitið. Á Hólum er sterkt vísinda- og menningarsamfélag.
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Diplóma í viðburðastjórnun
Fjarnám með staðbundnum lotum í háskólasamfélaginu á Hólum
Spennandi nám fyrir þá sem vilja auka færni sína á sviði viðburðastjórnunar. Áhersla er lögð á fagleg vinnubrögð og þá fjölbreytni
sem einkennir viðburðastjórnun. Nemendur fá að kynnast
öllum hliðum viðburðaskipulags og verknám er stór hluti
„Námið í viðburðaaf náminu. Hvort sem þú vilt starfa við skipulag viðburða
stjórnun var skemmtihjá hinu opinbera eða skipuleggja þína eigin viðburði
legt og mjög fróðlegt
og skömmu eftir að því
þá er nám í viðburðastjórnun fyrir þig.
lauk þá opnaði ég
Viðburðastofu NorðurFyrir hverja er námið?
lands sem í dag sér um
• Þá sem vilja starfa við viðburðastjórnun.  
fjölda viðburða á
• Þá sem þegar starfa að viðburðastjórnun,
Norðurlandi”
t.d. á vegum sveitarfélaga, félagasamtaka
eða í einkarekstri.
• Þá sem starfa við ráðgjöf á sviði menningar
og atvinnumála.

Hvað færir námið þér?
• Diplómu í viðburðastjórnun.
• Aukin tengsl við fólk í viðburðastjórnun
og ferðaþjónustu.
• Fjölbreytta atvinnumöguleika.
• Grunn til frekara náms.

Hvað felst í náminu?
• Aukinn skilningur á eðli og
fjölbreytileika viðburða.
• Aukinn skilningur á áhrifum viðburða á
samfélög.

Davíð Rúnar Gunnarsson

              Stofnandi Viðburðastofu Norðurlands
• Raunveruleg verkefni                                    
t.d. æfing í að stýra viðburðum.
• Heimsóknir gestafyrirlesara úr greininni og
vettvangsferðir.
• Starfsþjálfun í viðburðastjórnun.
• Staðbundnar lotur á Hólum.
• Gott aðgengi að kennurum
og öðru starfsfólki
• Sterk tengsl og mikil
samvinna við aðra
nemendur.

Diplóma í ferðamálafræði
Fjarnám með staðbundnum lotum og
val um búsetu í háskólasamfélaginu á Hólum
Líflegt og skemmtilegt nám með sterka tengingu við fyrirtæki, einstaklinga og stofnanir
ferðaþjónustunnar. Áhersla er lögð á hæfni og fagmennsku í ferðaþjónustu þar sem
sjálfbærni, náttúra og menning eru lögð til grundvallar.

Fyrir hverja er námið?

Hvað felst í náminu:

• Þá sem vilja starfa í ferðaþjónustu.
• Þá sem þegar starfa við eða reka
fyrirtæki í ferðaþjónustu.
• Þá sem vilja leggja grunn að frekara
námi í ferðamálum.

• Innsýn í eðli og skipulag ferðaþjónustu.
• Raunveruleg verkefni, t.d. á sviði reksturs-, markaðs- og umhverfismála.
• Heimsóknir frumkvöðla og reynslubolta
í ferðaþjónustu.
• Fjölbreyttar kennsluaðferðir, t.d.
útikennsla, vettvangsferðir, göngustígagerð og æfingaleiðsögn.
• Starfsþjálfun í ferðaþjónustu.
• Gott aðgengi að kennurum og öðru
starfsfólki.
• Sterk tengsl og mikil samvinna
við aðra nemendur.

Hvað færir námið þér?
• Diplómu í ferðamálafræði og
landvarðarréttindi.
• Aukin tengsl við fólk í ferðaþjónustu.
• Fjölbreytta atvinnumöguleika í ört
vaxandi atvinnugrein.
• Þátttöku í háskólasamfélaginu á  
Hólum í Hjaltadal.

Hagnýtt nám á traustum grunni

„Flott nám sem
ræktar tengsl
við náttúruna og er
mjög góð undirstaða
fyrir störf innan
ferðaþjónustunnar."

Sigfinnur Mar
Þrúðmarsson

       Glacier World

BA í ferðamálafræði
Fjarnám með staðbundnum lotum og
val um búsetu í háskólasamfélaginu á Hólum
Fjölbreytt og skemmtilegt nám með sterka tengingu við fyrirtæki, einstaklinga og
stofnanir ferðaþjónustunnar. Áhersla er lögð á hæfni, fagmennsku og faglega uppbyggingu ferðaþjónustu þar sem sjálfbærni, náttúra og menning eru lögð til grundvallar.

Fyrir hverja er námið?

Hvað felst í náminu?

• Þá sem vilja byggja upp starfsferil í
ferðaþjónustu á árangursríkan hátt.
• Þá sem vilja stofna eða reka fyrirtæki í
ferðaþjónustu.
• Þá sem vilja fara í framhaldsnám
t.d. í ferðamálafræði.

• Skilningur á helstu hugtökum og
kenningum ferðamálafræðinnar.
• Raunveruleg verkefni, t.d. á sviði
vöruþróunar, útivistar, markaðssetningar og umhverfismála.
• Heimsóknir frumkvöðla og reynslubolta
í ferðaþjónustu.
• Fjölbreyttar kennsluaðferðir, t.d.
fyrirlestrar, hópavinna, útikennsla,
vettvangsferðir, göngustígagerð og
æfingaleiðsögn.
• Innsýn í stofnun, stjórnun, rekstur
og markaðssetningu fyrirtækja í
ferðaþjónustu.
• Val um  BA verknám, BA ritgerð eða að
ljúka námi með námskeiðum.
• Gott aðgengi að kennurum og öðru
starfsfólki.
• Sterk tengsl og mikil samvinna
við aðra nemendur.

Hvað færir námið þér?
• BA gráðu í ferðamálafræði og
landvarðarréttindi.
• Aukin tengsl við fólk í ferðaþjónustu.
• Fjölbreytta atvinnumöguleika í ört
vaxandi atvinnugrein.
• Þátttöku í háskólasamfélaginu á  Hólum í
Hjaltadal.

Menntun er
lykillinn að þekkingu,
hæfni og fagmennsku.

BA í stjórnun ferðaþjónustu
og móttöku gesta
Fjarnám með staðbundnum lotum og
val um búsetu í háskólasamfélaginu á Hólum
Gestamóttaka er skemmtilegt og síbreytilegt fag þar sem starfsfólk tekst á við flókin
verkefni alla daga. Námið er sérsniðið að íslenskri ferðaþjónustu með sterkri tengingu við leiðandi fyrirtæki í greininni. Áhersla er lögð á stjórnun ferðaþjónustu í víðu
samhengi, allt frá stærri hótelum og veitingastöðum til móttöku gesta í þjónustumiðstöðvum og umsjón ferða um hálendið.

Fyrir hverja er námið?
• Þá sem vilja vera í fararbroddi íslenskrar
ferðaþjónustu.
• Þá sem njóta þess að starfa með fólki.
• Þá sem vilja starfa í grein í stöðugri þróun.
• Þá sem hyggja á frekara nám á sviði
stjórnunar og móttöku gesta.

Hvað færir námið þér?
• BA gráðu í stjórnun ferðaþjónustu
og móttöku gesta.
• Þekkingu og hæfni í stjórnun ferðaþjónustustaða og -fyrirtækja.
• Tengsl við fólk og fyrirtæki í ferðaþjónustu.

• Fjölbreytta atvinnumöguleika í einni af
verðmætustu atvinnugreinum landsins.
• Möguleika á skiptinámi erlendis og
fjölreyttum störfum bæði hérlendis og
erlendis að loknu námi.
• Þátttaka í háskólasamfélaginu á Hólum.

Hvað felst í náminu?
• Bóklegir og verklegir tímar sem hafa það
að markmiði að gera þig að framúrskarandi
stjórnanda í ferðaþjónustu.
• Nám sem eykur hæfni þína í móttöku gesta
og samskiptum við gesti og samstarfsfólk.
• Verkefni unnin í samvinnu við fyrirtæki í
ferðaþjónustu á Íslandi.
• Fjarnám með staðbundnum lotum og góðu
aðgengi að kennurum og öðru starfsfólki.
• Hópverkefni sem auka hæfni í teymisvinnu.
• Verknám í gestamóttöku og stjórnun.

MA í ferðamálafræði
Fjarnám með staðbundnum lotum og
val um búsetu í háskólasamfélaginu á Hólum

„Löng reynsla af ferðaþjónustu gerði
val mitt á Háskólanum á Hólum að augljósum kosti fyrir MA
nám í ferðamálafræði.
Námið stóð undir öllum
væntingum og mikið meir
en það. Auk þess myndast
góð tengsl og gott
aðgengi að kennurum
á staðnum.“

Guðrún S. Sigurðardóttir

                  Eigandi Island Tours Ítalíu

Einstaklingsmiðað 120 ECTS framhaldsnám í ferðamálafræði.
Námið er rannsóknamiðað og byggir að miklu leyti á sjálfstæðri
rannsókn nemandans. Áhersla er lögð á möguleika nemenda til að taka hluta af námi
sínu erlendis.

Fyrir hverja er námið?

Hvað felst í náminu?

• Þá sem vilja starfa við stefnumótun,
skipulagningu, stjórnun og rekstur                
í ferðaþjónustu.
• Þá sem vilja starfa við rannsóknir, þróun   
og ráðgjöf í ferðaþjónustu.
• Þá sem hyggja á doktorsnám.

• Þekking á hugtökum, kenningum og rannsóknaraðferðum ferðamálafræða.
• Reynsla af þátttöku í rannsóknasamfélagi
háskóla.
• Samvinna við sérfræðinga á rannsóknarsviði nemandans.
• Stuðningur og hvatning til að stíga fyrstu
skref í sjálfstæðri rannsóknavinnu.
• Nemendur afmarka rannsóknarhugmynd
og finna leiðbeinanda áður en námið hefst.
• 60 ECTS rannsóknartengt lokaverkefni.
• Auk skyldunámskeiða er boðið upp
á fjölbreytt valnámskeið við deildina.
Nemendur geta auk þess tekið  valnámskeið við aðra háskóla hérlendis              
sem erlendis.

Hvað færir námið þér?
• MA gráðu í ferðamálafræði.
• Fjölbreytta atvinnumöguleika í
ferðaþjónustu
• Möguleika á skiptinámi erlendis.
• Upplifun og ævintýri í háskólasamfélaginu
á Hólum í Hjaltadal.

Kennsla fer ýmist fram á íslensku eða ensku.

Íslensk ferðaþjónusta
þarf menntað fólk
sem kann vel til verka.

Nýt t
nám

MA í útivistarfræðum
Meistarnám í Noregi, Svíþjóð og á Íslandi
Glænýtt meistaranám í útivistarfræðum (outdoor studies/friluftsliv). Námið er hagnýtt
120 ECTS framhaldsnám þar sem nemendur kynnast m.a. útivist á Norðurlöndunum.

Fyrir hverja er námið?

Hvað felst í náminu?

• Þá sem hafa áhuga á útivist og vilja víkka
sjóndeildarhringinn.
• Þá sem vilja auka þekkingu sína á fjölbreyttum tækifærum sem tengjast útivist.
• Þá sem vilja kynnast fjölþjóðlegum hópi
fólks sem sömu áhugamál.
• Þá sem kjósa að starfa t.d. við kennslu,
íþróttaþjálfun, frístundastarf og
ferðaþjónustu.

• Þekking á framkvæmd margvíslegrar
útivistar.
• Þekking á hugtökum og kenningum um
útivist.
• Aðgangur að mörgum af helstu
sérfræðingum Norðurlandanna í
útivistarfræðum.
• Vettvangsferðir og gestafyrirlestra.
• Hagnýtt verknám á Íslandi.
• 30 ECTS lokaverkefni.
• Dvöl í þremur af Norðurlöndunum.

Hvað færir námið þér?
•
•
•
•

Meistaragráðu í útivistarfræðum.
Fjölbreytta atvinnumöguleika.
Möguleika á framhaldsnámi.
Aukna þekkingu á náttúru og útivist þriggja
Norðurlanda.

Hverjir standa að náminu?
Háskólinn á Hólum
Norwegian School of Sport Sciences
University of South East Norway
The Swedish School of Sport and Health Sciences
Kennsla fer fram á ensku.
Innritun fer fram hjá Univeristy of South East Norway
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BS í reiðmennsku
og reiðkennslu
Meginmarkmið námsins er að veita nemendum fræðilega og hagnýta þekkingu og verklega
færni í tamningum, þjálfun, reiðmennsku og
reiðkennslu. Fjallað er um líffræði hesta, atferli
þeirra og náttúrulegt eðli. Nemendur læra
einnig um meðferð og fóðrun hesta, bæði fræðilega og með verklegri þjálfun. Farið er yfir sögu
hestsins og gildi hestamennsku í samfélaginu.
Nemendum er veitt undirstöðumenntun í uppeldis- og kennslufræðum, aðferðafræði og vísindalegum vinnubrögðum sem byggt er ofan á
með sérhæfðri reiðkennslu og æfingakennslu.
Mikil áhersla er lögð á fræðilega þekkingu og
verklega þjálfun. Nemendur hljóta jafnframt
trausta vísindalega grunnþjálfun sem nýtist til
þátttöku í rannsóknarverkefnum, í framhaldsnámi og sjálfstæðri þekkingaröflun á sviði

1. námsár haustönn

Verklag í námi og starfi
Reiðmennska I
Líffæra- og lífeðlisfræði hestsins
Knapaþjálfun I
Þjálfun reiðhestsins I
Kennslufræði og reiðkennsla I
Atferlisfræði hestsins

1. námsár vorönn

Knapaþjálfun II
Fóðrun reiðhestsins
Reiðmennska II
Þjálfun reiðhestsins II
Fortamningar - tamningafræði
Heilsufræði hestsins
Kennslufræði og reiðkennsla II
Hestahald, umhirða og járningar
Unnt er að útskrifast með diplómu
sem leiðbeinandi að loknu
fyrsta árinu (60 ECTS).

hestaþjálfunar, reiðmennsku og reiðkennslu.
Auk þess að hafa lokið stúdentsprófi þurfa
umsækjendur að standast inntökupróf í reiðmennsku.
Námið er fjölbreytt að viðfangi og aðferðum
þar sem bókleg og verkleg kennsla er samþætt. Kennslan byggir á fyrirlestrum, lestri
fagefnis, notkun myndbanda og fjölbreyttri
verkefnavinnu nemenda. Mikil
áhersla er lögð á verklega
þjálfun á formi einkakennslu,
hópkennslu og sýnikennslu.
Nemandinn
tekur
þátt
í
sýningum, keppni og fjölbreyttri
æfingakennslu. Loka-verkefni er
unnið á 3. námsári.

2. námsár haustönn

3. námsár haustönn

Íþróttasálfræði
Hreyfingafræði hestsins
Tamningar I
Reiðmennska III/knapaþjálfun
Þjálfun I
Rekstur fyrirtækja í hestamennsku

Þroskasálfræði
Erfðir og kynbætur hesta
Skeið og þjálfun I
Þjálfun keppnishesta I
Kennslufræði IV
Þjálfun IV
Rannsóknaaðferðir-tölfræði

2. námsár vorönn

3. námsár vorönn

Unnt er að útskrifast með diplómu
sem tamningamaður að loknu
tveggja ára námi (120 ECTS).

Náminu lýkur með BS-gráðu í
reiðmennsku og reiðkennslu
(180 ECTS).

Reiðmennska IV/knapaþjálfun
Þjálfun II
Kennslufræði III
Þjálfunarlífeðlisfræði
Verknám - þjálfun III
Tamningar II

Þjálfun keppnishesta II
Skeið og þjálfun II
Kynbótahross - þjálfun og dómar
Kennslufræði V
Tölfræði
BS námskeið/verkefni
Valnámskeið

Meistaranám
við Hestafræðideild
Markmið námsins er að mennta öfluga sérfræðinga/vísindamenn á sviði hestafræði,
sem geta skapað nýja þekkingu með vönduðum rannsóknum og gagnrýnni hugsun og
þannig þróað hestamennskuna sem fræði- og
atvinnugrein. Náminu er einnig ætlað að vera
góður grunnur fyrir doktorsnám.

Aðgangskröfur
BS próf í hestafræðum (t.d. reiðmennsku og
reiðkennslu), búvísindum eða náttúruvísindum (t.d. líffræði), með lágmarkseinkunn 6,5,
eða nám/sérhæfð starfsreynsla sem er metið
sambærilegt.

Lýsing námsleiðar
Einstaklingsmiðað rannsóknanám til meistaraprófs (M.Sc.) er 120 ECTS og samsvarar
fullum tveimur námsárum. Meistaranámið skal
innihalda lokaverkefni (60 eða 90 ECTS) og
námskeið (30 eða 60 ECTS).

www.holar.is

Diplóma í fiskeldisfræði
Markmið diplómunáms í fiskeldi við Háskólann á Hólum er að mennta einstaklinga til
þess að sinna fjölbreyttum störfum á sviði fiskeldis og fiskalíffræði. Að loknu námi eiga
nemendur að geta tekið að sér sérhæfð störf í fiskeldisstöðvum og sinnt rekstri slíkra
stöðva. Námið er jafnframt góður undirbúningur undir frekara náms til BS-prófs.

Námsaðferðir

Rannsóknir og atvinnugreinin

Í diplómunámi við Fiskeldis- og fiskalíffræðideild Háskólans á Hólum er lögð áhersla á
samtengingu bóklegs og verklegs náms.
Í bóklega hluta námsins eru fyrirlestrar
algengasta kennsluaðferðin. Þar fer kennari yfir aðalatriði námsefnisins og eru fyrirlestrarnir aðgengilegir nemendum á námsvef
skólans.

Fiskeldis- og fiskalíffræðideild Háskólans á
Hólum er miðstöð rannsókna, kennslu og
endurmenntunar í fiskeldi, fiskalíffræði og
sjávar- og vatnalíffræði á Íslandi. Á síðustu
árum hefur deildin vaxið sem rannsóknastofnun og byggð hefur verið upp góð rannsóknaraðstaða, þar sem ala má sjávar- og
ferskvatnslífverur.

Einnig er um verklega kennslu að ræða. Í
verknámi að sumri þurfa nemendur að geta
stundað sjálfstæða vinnu við greinina í fyrirtæki í rekstri. Einnig fer fram sérhæfð verkleg
kennsla í staðarlotum í hverju námskeiði fyrir
sig.

Diplómunámið í fiskeldisfræði fellur vel að
markmiðum deildarinnar um öflun og miðlun
þekkingar á sviði fiskeldis og sjávar- og
vatnalíffræði. Þannig getur deildin stuðlað að
faglegri uppbyggingu fiskeldis í anda sjálfbærrar þróunar.

Lotubundið nám
Bóklega hluta námsins er skipt í 10 námskeið, sem eru kennd eitt og eitt í einu, hvert á eftir öðru.
Kennt er í fjarnámi, með einni staðbundinni lotu í hverju námskeiði.
Nemandinn þarf að ljúka öllum bóklegum námskeiðum áður en hann getur
hafið verknám sem tekið er á viðurkenndum verknámsstað.
Fiskeldisfræðinámið er skipulagt sem fullt nám í heilt ár en heimilt er
að dreifa því á allt að þrjú ár.

MS í sjávar- og vatnalíffræði
Rannsóknanám til meistaraprófs er 120 ECTS og að jafnaði tveggja ára vinna. Markmið meistaranámsins er að mennta vísindamenn sem geta unnið að þróun sinnar
fræðigreinar og starfað sem sérfræðingar á sínu fræðasviði. Að námi loknu skulu
nemendurnir vera vel undirbúnir fyrir áframhaldandi nám á PhD stigi.

Tilhögun

Umsóknir og afgreiðsla

Meistaranám skal innihalda rannsóknarverkefni (60 eða 90 ECTS) og námskeið (30 eða 60
ECTS).

Vakin er athygli á að umsókn um meistaranám skulu fylgja drög að náms- og rannsóknaráætlun sem unnin er í samvinnu við
kennara við Háskólann á Hólum. Liggi fyrir
drög að umsókn til sjóða, sem fjármagna eiga
rannsóknarverkefnið, skulu þau og fylgja
umsókn.

Rannsóknarverkefni til meistaraprófs lýkur
með því að nemandi leggur fram ritgerð og
heldur fyrirlestur um verkefnið. Ritgerð og
fyrirlestur skulu metin af prófnefnd.
Nemandi getur unnið að meistaraverkefni
sínu undir leiðsögn sérfræðinga Háskólans
á Hólum eða undir leiðsögn sérfræðinga við
aðra háskóla eða rannsóknarstofnanir.

Framhaldsnámsnefnd afgreiðir umsóknir og
skipar umsjónarkennara og meistaraprófsnefnd nemandans.

Dæmi um rannsóknarverkefni
•

Mikilvægi hrognastærðar fyrir svipfarsbreytileika og aðskilnað stofna

•

Dægursveiflur í virkni bleikju í íslenskum ám

•

Orsakir útlitsbreytileika beitukónga (Buccinum undatum L.;
Gastropoda; Mollusca)

•

Líffræðileg fjölbreytni í grunnvatni á Íslandi

Nýt t
nám

MARBIO
- samnorrænt meistaranám
Námið er einstaklingsmiðað 120 ECTS nám sem boðið er upp á í samstarfi Háskólans á
Hólum, Nord háskólans í Bodö í Noregi og Háskólans í Gautaborg í Svíþjóð. Námið snýr
að sjálfbærri framleiðslu og nýtingu sjávarafurða og er hugsað sem þverfagleg tenging
milli fiskeldis, fiskveiða og annarrar lífrænnar matvælaframleiðslu í sjó eða ferskvatni,
með sérstakri áherslu á nýsköpun og frumkvöðla. Með MAR-BIO má sameina norræna
krafta með það að leiðarljósi að mennta næstu kynslóð sérfræðinga á þessu sviði.
Nemandinn öðlast þekkingu og hæfni hvað varðar framleiðslukerfi matvæla í sjó og
vötnum og fær tækifæri til að byggja upp tengslanet til áframhaldandi samvinnu við
fræðimenn, atvinnugreinina og stjórnvöld, sem og við fyrirtæki í sjávarútvegi.

Uppbygging námsins
Nemendur þurfa að ljúka 60 ECTS með
námskeiðum. Nemendur eru í grunninn
skráðir nemendur skólans þar sem þeir sóttu
um og á fyrsta misseri taka þeir námskeið við
þann skóla sem þeir eru skráðir við. Einnig
þurfa nemendur að sitja inngangsnámskeið
sem kennt er við alla skólana og eru ferðalög
þeirra á milli þátttakendum að kostnaðarlausu.
Nemendur þurfa að dvelja að lágmarki eitt
misseri við annan en sinn heimaskóla. Námið
felur í sér 60 ECTS rannsóknarverkefni, sem
hægt er að vinna í náinni samvinnu við fyrir-

tæki. Í lokin útskrifast nemandinn frá a.m.k.
tveimur af samstarfsháskólunum, þar sem
annar er sá sem lokaverkefnið var unnið við.

Umsóknir og skráning
Nemendur sækja um við Háskólann á Hólum
með því að hafa samband við stefan@holar.
is. Skila þarf inn sérstöku eyðublaði sem
nálgast má með því að hafa samband við
kennslusvid@holar.is. Gerð er krafa um
að umsækjandinn hafi BA/BS gráðu með
lágmarkseinkunn 6,5 eða sambærilega
menntun.  

Fyrir hverja er námið?
•

Þá sem hafa sérstakan áhuga á uppbyggingu á sjálfbæru fiskeldi og fiskiðnaði.

•

Þá sem vinna í greininni, en vilja bæta við sig menntun.

•

Þá sem vilja fá breiða alþjóðlega sýn á fiskeldi og fiskiðnað.

•

Þá sem hyggja á doktorsnám á þessu sviði.

Athugið
Kennsla á haustönn 2022 hefst mánudaginn 29. ágúst.
Önninni er skipt í tvær álíka langar stuttannir, og einstök námskeið standa
ýmist yfir hana alla, eða einungis aðra hvora stuttönnina. Þeir nemendur
sem eru í blönduðu námi/fjarnámi eru kallaðir heim að Hólum í staðbundnar
lotur. Misjafnt er eftir námsleiðum hvenær þær
eru. Allir nýnemar geta þó gengið út frá
að haustönn hefjist með staðbundinni
lotu/nýnemadögum og að reiknað
verði með að þeir mæti þá á
staðinn.

Hólar í Hjaltadal
– háskólasamfélag með langa sögu

www.holar.is

Hólar í Hjaltadal eru í senn mikill sögustaður og
útivistarparadís. Sögu skólahalds á Hólum má rekja
allt aftur til ársins 1106 og því margir sem hafa
gengið þar menntaveginn.
Háskólinn á Hólum er öflugur
háskóli sem sinnir kennslu
og rannsóknum á sviði ört
vaxandi atvinnugreina:
Ferðaþjónustu og móttöku
gesta, viðburðastjórnun,
reiðmennsku, reiðkennslu
og tamningum, fiskeldi,
sjávar- og vatnalíffræði.
Aðstaða til náms á         
Hólum er góð.
Nemendagarðar
Nemendur geta leigt
húsnæði á Hólum meðan á
námsdvöl þeirra stendur.
Margs konar húsnæði er í
boði hjá Nemendagörðum á
Hólum, allt frá einstaklingsherbergjum upp í fjölskylduíbúðir. Íbúðirnar eru
nýlegar, rúmgóðar og
búnar húsgögnum og helstu
heimilistækjum s.s þvottavél.
Einnig er hægt að leigja án
húsgagna.

Hólar

Sauðárkrókur 31 km
Akureyri 127 km
Reykjavík 330 km

Þjónusta á Hólum
•
•
•
•
•
•

Leikskóli
Grunnskóli
Nemendagarðar
Íþróttasalur
Ferðaþjónusta
Tjaldsvæði

Menning og mannlíf
• Útivistarskógur
• Fjölbreyttar gönguog reiðleiðir
• Sögusetur íslenska
hestsins
• Bjórsetur Íslands Brugghús
• Embætti vígslubiskupsins á Hólum
• Hóladómkirkja
• Guðbrandsstofnun

Á Hólum er samheldið samfélag
þar sem hver einstaklingur skiptir máli.

Hólaskóli Háskólinn á Hólum
551 Sauðárkrókur   Sími 455 6300   
holar@holar.is   www.holar.is

Þú finnur Hólaskóla
bæði á Facebook og Twitter!
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