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Háskólinn á Akureyri

Námsbraut í lögreglufræði

Diplóma í lögreglufræði fyrir
starfandi lögreglumenn
Lögreglumenn með próf frá Lögregluskóla ríkisins og þriggja ára starfsreynslu geta lokið diplómaprófi í lögreglufræði
við Háskólann á Akureyri. Þar sem þeir hafa þegar réttindi sem lögreglumenn eru þeir undanþegnir 24 ECTS eininga
starfsnámi á vegum Mennta- og starfsþróunarseturs lögreglu í samvinnu við Háskólann á Akureyri. Diplómaprófið
er jafngilt tveggja ára diplómanámi til starfsréttinda fyrir lögreglunema.
Námið er sveigjanlegt, en í því felst að nemendur eiga val um að stunda staðarnám, fjarnám eða þá blöndu af staðar- og fjarnámi sem þeir kjósa. Hægt er að ljúka náminu á tveimur árum eða dreifa því yfir lengri tíma. Námið getur
því hentað starfandi lögreglumönnum samhliða vinnu.
Fyrirlestrar eru aðgengilegir á upptökum í fjarfundakerfi háskólans, en námið byggir á símati þar sem nemendur
taka þátt í umræðum, verkefnum og prófum yfir allt misserið. Tvær staðarlotur eru á fyrsta misseri námsins en ein
staðarlota á hverju misseri eftir það.
Námið má taka á tveimur árum miðað við 80% námshlutfall á hverju ári samkvæmt eftirfarandi töflu:
Vinsamlegast athugið að eftirfarandi töflur miða við námskrá nemenda með próf frá LSR og 3 ára starfsreynslu sem
hófu nám haustið 2016.
Upplýsingarnar verða uppfærðar um leið og náms- og kennsluskrár vegna innritunar haustsins 2017 liggja fyrir.

Diplóma í lögreglufræði fyrir starfandi lögreglumenn (80% nám á tveimur árum)
1. ÁR

2. ÁR

HAUST

VOR

HAUST

VOR

Aðferðafræði

Aðferðafræði

Lögreglustarfið

Félagssálfræði

VIH0106 Vinnulag í háskólanámi

RAT0176 Tölfræðileg greining

LFR0376 Samskipti og
upplýsingaöflun

FSÁ0176 Félagssálfræði

Almenn lögreglufræði

Lagalegur grundvöllur löggæslu

Réttarkerfi og löggæsla

Lögreglustarfið

LFR0176 Inngangur að lögreglufræði

LFR0276 Valdheimildir lögreglu

RFÉ0176 Réttarfélagsfræði

LFR0476 Lögreglurannsóknir

Almenn lögfræði

Umgjörð lögreglustarfsins

Lögfræði

Lögfræði

LÖG0176 Inngangur að íslenskri
lögfræði

ÍST0176 Íslenskt stjórnkerfi
og stjórnsýsluréttur

RRS0176 Refsiréttur

RÉT0276
Mannréttindalögfræði

Samfélagsþróun

Afbrotafræði

Geðræn vandamál

Siðfræði

ÞJF0176 Inngangur að
þjóðfélagsfræði

ABR0276 Afbrot og frávik

GHE0103 Geðheilsa

SIÐ0176 Siðfræði og álitamál

Námið má einnig taka á lengri tíma í samráði við brautarstjóra í lögreglufræði við Háskólann á Akureyri.
Eftirfarandi tafla sýnir dæmi um dreifingu námsins yfir fjögurra ára tímabil miðað við 40% námshlutfall á hverju ári.
Dreifa má náminu með öðrum hætti í samráði við brautarstjóra í Lögreglufræði við Háskólann á Akureyri.
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Diplóma í lögreglufræði fyrir starfandi lögreglumenn (40% nám á fjórum árum)
1. ÁR

2. ÁR

HAUST

VOR

HAUST

VOR

Aðferðafræði

Aðferðafræði

Lögreglustarfið

Félagssálfræði

VIH0106 Vinnulag í háskólanámi

RAT0176 Tölfræðileg greining

LFR0376 Samskipti og
upplýsingaöflun

FSÁ0176 Félagssálfræði

Almenn lögreglufræði

Lagalegur grundvöllur löggæslu

Réttarkerfi og löggæsla

Lögreglustarfið

LFR0176 Inngangur að lögreglufræði

LFR0276 Valdheimildir lögreglu

RFÉ0176 Réttarfélagsfræði

LFR0476 Lögreglurannsóknir

3. ÁR

4. ÁR

HAUST

VOR

HAUST

VOR

Almenn lögfræði

Umgjörð lögreglustarfsins

Lögfræði

Lögfræði

LÖG0176 Inngangur að íslenskri
lögfræði

ÍST0176 Íslenskt stjórnkerfi
og stjórnsýsluréttur

RRS0176 Refsiréttur

RÉT0276
Mannréttindalögfræði

Samfélagsþróun

Afbrotafræði

Geðræn vandamál

Siðfræði

ÞJF0176 Inngangur að
þjóðfélagsfræði

ABR0276 Afbrot og frávik

GHE0103 Geðheilsa

SIÐ0176 Siðfræði og álitamál

BA-próf í lögreglufræði
Þeir sem lokið hafa diplómaprófi í lögreglufræði geta jafnframt lokið 180 ECTS bakkalárprófi (BA) í lögreglufræði
með því að bæta við einu námsári. Þessu þriðja ári má einnig dreifa yfir lengri tíma.

HAUST

VOR

Félagsvísindi og sálfræði

Félagsvísindi og sálfræði

KYN0176 Kynjafræði og jafnréttismál

FKN0176 Fíkn

Stjórnun

Félagsvísindi og sálfræði

STJ2106 Stjórnun I

ÞSÁ0156 Þroskasálfræði

Stjórnun

Rannsóknaraðferðir

VSK0176 Vinnu- og skipulagssálfræði

EIR0176 Eigindlegar rannsóknaraðferðir

Rannsóknaraðferðir

Lokaverkefni

VRK0176 Rannsóknarverkefni í lögreglufr.

BA-verkefni í lögreglufræði (12 ECTS)

Bundið val*
Valnámskeið á áherslusviði

* Nemendur sem ekki fylgja námsskipulagi tveggja ára diplómanáms velja önnur námskeið í stað þeirra sem tilheyra
námi til starfsréttinda eftir ákvörðun námsnefndar.

Nánari upplýsingar um námið veitir skrifstofustjóri hug- og félagsvísindasviðs:
Heiða Kristín Jónsdóttir
Sími: 460 8039
Netfang: heida@unak.is
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