Frumgreinanám við
Háskólasetur Vestfjarða:

Er góður undirbúningur fyrir háskólanám

•

Er kennt í staðnámi og fjarnámi

•

Er lánshæft hjá LÍN

•

Er kennt í samstarfi við Háskólann í Reykjavík

•

Hefst í janúar 2008

Háskólasetur Vestfjara
Suðurgötu 12
400 Ísafirði
Sími: 450-3040
www.hsvest.is
info@hsvest.is

FRUMGREINANÁM VIÐ
HÁSKÓLASETUR VESTFJARÐA
KENNSLUSKRÁ

H-PRENT EHF

•

Námsgreinar:

• Íslenska
• Danska
• Enska
• Þýska
• Stærðfræði
• Tölvufræði
• Bókhald
• Efnafræði
• Eðlisfræði
• Tölvutækni
• Hugmyndasaga

Námið:

Staðnám verður
í Háskólasetri
Vestfjarða.
Fjarnám er í
boði fyrir þá
sem ekki hafa
tök á að sækja
staðnám
í dagskóla.

Um frumgreinanám við
Háskólasetur Vestfjarða:
Háskólasetur Vestfjarða og Háskólinn
í Reykjavík hafa samstarf um að bjóða
frumgreinanám í staðnámi á Ísafirði.
Námið er að öllu leyti sama nám og
við frumgreinasvið HR.
Námið hefst í janúar 2008.
Lengd náms fer eftir undirbúningi
nemenda. Fullt nám á frumgreinasviði
er 21 eining á 1. önn og 24 einingar á
2., 3. og 4. önn. Námið er lánshæft hjá
LÍN og kennsla fer fram í dagskóla í
Háskólasetri Vestfjarða. Boðið verður
upp á fjarnám til annarra staða á
Vestfjörðum

Eftirtaldir umsækjendur geta
sótt um nám í frumgreinum:
1.

Þeir sem lokið hafa skilgreindu
starfsnámi, þ.e. burtfararprófi úr iðn-,
verkmennta-, eða fjölbrautaskóla, eða
sambærilegu námi. Ekki er gerð krafa
um sveinspróf.

2.

Nemendur sem uppfylla ekki skilyrði nr.
1 geta einnig sótt um nám í
frumgreinum hafi þeir umtalsverða
starfsreynslu og séu 25 ára eða eldri.
Fyrir þessa nemendur er lengd námsins
og samsetning háð undirbúningi
viðkomandi.

Upplýsingar:
Nemendur sem ljúka fullu námi á
frumgreinasviði brautskrást með
frumgreinapróf sem veitir réttindi til
náms í tækni- og verkfræðideild HR.
Námið er hins vegar góður undirbúningur
að alhliða háskólanámi, sérstaklega
er þó miðað að því að undirbúa nemendur
fyrir háskólanám í raungreinum.
Nám á frumgreinasviði er hagnýtt og
krefjandi og hentar vel metnaðarfullum
einstaklingum. Kennarar á frumgreinasviði
leggja metnað sinn í að veita
nemendum fyrsta flokks menntun.

Allar nánari upplýsingar má finna á
vefsíðu Háskólaseturs www.hsvest.is
og hjá Mörthu Lilju í síma 450-3041
eða marthalilja@hsvest.is

Umsóknir:

Allar umsóknir
verða metnar
og gert er ráð
fyrir að allir
umsækjendur
komi í persónulegt viðtal.

Umsóknarfrestur:

30. nóvember.

