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Menntaskólinn Hraðbraut 
hefur nú sitt níunda 
starfsár í hvetjandi 
námsumhverfi. Þar eru 
þarfir nemenda alltaf í 
fyrsta sæti.

Fjög urra ára framhalds-
skóli er tímaskekkja, tíma-
eyðsla og gríðarleg sólundun 

á almannafé,“ segir Ólafur Hauk-
ur Johnson skólastjóri Menntaskól-
ans Hraðbrautar, þar sem nemendur 
ljúka stúdentsprófi á tveimur árum í 
stað fjögurra. 

„Í menntakerfinu ríkir agaleysi 
á meðan námstími íslenskra fram-
haldsskólanema er að meðaltali 
fimm og hálft ár. Það er miklu hag-
kvæmara fyrir þjóðina að fram-
haldsskólanemendur ljúki stúd-
entsprófi á skemmri tíma og lykil-
atriði fyrir þjóðarbúið að fá fólkið 
sem fyrst út í atvinnulífið sem vel 
menntaða og tekjuháa skattgreið-
endur. Á þeim tveimur árum sem 
einstaklingar úr Hraðbraut eru 
lengur á vinnumarkaði aukast 
ævitekjur þeirra til mikilla muna. 
Skattgreiðsla á starfsævinni vex 
um mun hærri upphæð en sem 
nemur þátttöku ríkisins í mennt-
un þeirra í framhaldsskóla,“ segir 
Ólafur.

Hugmyndin að Hraðbraut varð 
til við rekstur sumarskóla sem 
byggði á hliðstæðu lotukerfi þar 
sem kennt var í fjórar vikur og 
tekin próf í þeirri fimmtu. Í Hrað-
braut fá nemendur sem standast 
próf frí í sjöttu viku hverrar lotu.

„Í sumarskólanum sá ég fljótt að 
lotukerfið hentar mörgum betur en 
hefðbundnar annir þar sem kennd-
ar eru sjö til átta námsgreinar á 
tólf vikum. Það hefur svo sýnt sig 
að engin stór vandamál fylgja því 
að fara yfir námsefni á svo stuttum 

tíma. Nemendur segja að það sé 
einfaldara að læra þrjár náms-
greinar í skamman tíma, í stað 
sjö til átta á lengri tíma,“ segir 
Ólafur um nemendur Hraðbrautar 
sem eiga það sameiginlegt að vera 
vinnusamir og einbeittir í að ljúka 
stúdentsprófi á tveimur árum.

„Meginverkefni Hraðbrautar er 
að búa nemendur undir háskóla-
nám. Hér bjóðast því ekki dæmi-
gerðar vinnumarkaðsbrautir, held-
ur eingöngu bóknámsbrautir sem 
búa fólk sem allra best undir há-
skólanám,“ segir Ólafur sem frá 
stofnun Hraðbrautar hefur útskrif-
að á fimmta hundrað stúdenta sem 
flestir hafa farið beint í háskóla-
nám, frá 17 til 18 ára að aldri.

„Átján ára aldurinn er góður 
aldur til að hefja háskólanám og 
tíðkast í flestum löndum nema á 
Íslandi. Það er engin ástæða til 
að ætla íslenskum ungmennum að 
vera eftirbátar jafnaldra sinna ann-
ars staðar í heiminum, enda víst að 
aðrar þjóðir setja ekki vangetandi 
einstaklinga í háskólanám,“ segir 
Ólafur sem gerir reglulega kann-
anir á árangri útskrifaðra nem-
enda sinna í háskólanámi og er 
árangurinn góður.

„Við kennum á mánudögum, 
miðvikudögum og föstudögum. 
Á þriðjudögum og fimmtudög-
um vinna nemendur „heimavinn-
una“ í skólanum. Það kennir þeim 
öguð og góð vinnubrögð fyrir há-
skólastigið og gerir að verkum að 
hér koma nemendur síður ólærðir 
í tíma en í öðrum framhaldsskól-
um. Nemendum er haldið stíft við 
efnið með alls konar verkefnavinnu 
og skyndiprófum, og unnið að því 
öllum árum að láta þá vinna vel allt 
skólaárið í stað þess að önnin endi í 
mikilli vinnulotu í mörgum náms-
greinum samtímis, eins og gerist í 
venjulegum framhaldsskólum og 

er ekki eins vænlegt til árangurs,“ 
segir Ólafur.

Hraðbraut nýtur sem fyrr mik-
illa vinsælda og í ár sóttu 140 nem-
endur um 60 pláss.

„Við tökum alla umsækjend-
ur í viðtöl til að ganga úr skugga 
um að þeir eigi erindi í skólann, en 
í framkvæmd fær minna en helm-
ingur þeirra inni í skólanum,“ segir 
Ólafur.

„Stundum er talað um mennta-
skólaárin sem yndislegasta tíma 
ævinnar, en áður en ég fór af stað 
með Hraðbraut gerði ég umfangs-
miklar kannanir meðal framhalds-
skólanema. Þar sýndi sig að flest-
ir voru búnir að fá nóg og leiddist 
mjög á fjórða árinu. Staðreyndin er 
því sú að mest er gaman fyrst og 
ljóst að í menntaskólanámi er klár-
lega einu til tveimur árum ofaukið.“

Tveggja ára forskot út í lífið

Ólafur Haukur Johnson skólastjóri segir mannleg samskipti hátt metin á vinnumarkaði 
og að þátttaka í félagslífi sé nauðsynleg til að halda tengslum. Nemendafélagið Auto-
bahn stendur fyrir öflugu félagslífi innan Hraðbrautar.  MYND/VALLI

FRAMÚRSKARANDI 
MENNTASKÓLI
„Hraðbraut býr yfir öllum 
þeim eiginleikum sem þarf til að 
gera skóla framúrskarandi. Eftir 

tveggja ára 
mennta-
skólanám 
fór ég beint 
í verkfræði-
nám við 
Háskólann 
í Reykjavík. 
Þar var 

ég að minnsta kosti jafnvígur 
nemendum sem þangað komu 
úr öðrum skólum. Ég tel skólann 
vera mikilvægt innlegg í það 
persónumiðaða nám sem er að 
ryðja sér braut hérlendis, því 
hann skapar ögrandi vettvang 
fyrir þá sem eiga auðvelt með 
að læra.“
Steindór Hjartarson, 22 ára 
meistaranemi í orkuverkfræði 
við Reykjavik Energy Graduate 
School of Sustainable Systems.

DUGLEGIR OG SAM
VISKUSAMIR
„Menntaskólinn Hraðbraut 
er lítill og persónulegur skóli 
þar sem allir eru mjög nánir. 
Nemendur eiga að taka ábyrgð 
á eigin námi, 
en kenn-
urum er alls 
ekki sama 
um þá. Dyr 
þeirra eru 
alltaf opnar 
og engin 
vandamál 
eru of stór eða of lítil til að 
leysa. Áhersla er líka lögð á að 
nemendur hjálpist að og vinni 
saman. Andinn er léttur og 
skemmtilegur, en miklar kröfur 
eru gerðar til nemenda. Þeir 
verða því að vera duglegir og 
samviskusamir.“ 
Stefán Björnsson, 19 ára 
nemandi á 2. ári í læknisfræði 
við Háskóla Íslands.

Viltu koma í frábæran skóla?
Kennsla hefst í Menntaskólanum Hraðbraut 15. ágúst nk. 

Venjulega losna þá nokkur pláss í skólanum. Ef þú hefur áhuga 

á að koma í krefjandi nám í persónulegum skóla, þar sem 

nemendur ljúka stúdentsprófi á tveimur árum, skaltu hafa 

strax samband við skólann.
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Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmenn auglýsinga:  Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is 
s. 512 5462 og Sigríður Hallgrímsdóttir sigridurh@frettabladid.is s. 512 5432. 
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

SKELFILEG SKÓLAGJÖLD 
Menntastofnanir í Bretlandi óttast nú að 
fjöldi nemenda sem ætla sér í grunn-
nám í háskólum muni lækka um allt að 
fimmtung, samkvæmt frétt í dagblaðinu 
Telegraph. Ástæðan er sú að skólagjöld 
munu hækka upp í allt að 9.000 pund fyrir 
árið, það eru um 1,7 milljónir íslenskra. 

Skólarnir vonast til að brúa fjárhagsleg 
göt með því að laða til sín útlendinga. 
Nemendur frá löndum utan Evrópusam-
bandsins eru rukkaðir um allt að 26.000 
pund fyrir skólaárið, sem eru um fimm 
milljónir íslenskra.

Frá árinu 2012 mun breska ríkið hætta 
nær öllum niðurgreiðslum á námskeiðum í háskólum og skólagjöldin 
hækka sem því nemur. Nemendum bjóðast námslán frá ríkinu og verða 
afborganirnar launatengdar.

Rúmlega helmingur breskra háskóla býst við minnkandi eftirspurn og 
andstæðingar breytinganna segja að margur hæfileikaríkur nemandinn 
muni fara forgörðum.

Hotel and Tourism Management Studies
Iceland/Switzerland

Nánari upplýsingar eru veittar hjá:
Árni Valur Sólonsson, Sími: 896-2204 eða

Baldur Sæmundsson, Sími: 594-4000

The Passport to your future!

Fyrsta ár: Joint Certificate programme
Hospitality and Culinary School of Iceland

Annað & þriðja ár : Bachelor of International Business
University Centre "César Ritz" in Switzerland

Skólinn hefst á eftirfarandi dags.
 Fyrsta ár: 29. águst 2011

Umsóknarfrestur er til  19. ágúst
Hótel og Veitingaskóli Íslands
Menntaskólanum í Kópavogi

Merkja umsókn B/t. Baldur Sæmundsson

www.cesarritz.is

Hospitality and Culinary 
School of Iceland

LENGI BÝR AÐ FYRSTU GERÐ
Breski hugmyndabankinn 
CentreForum hefur skilað af sér 
skýrslu þar sem lagt er til að foreldr-
ar nýti sér svokallaða „fimm sinnum 
á dag“ nálgun í uppeldi barna 
sinna. Þannig geti þeir hjálpað 
börnum sínum við að ná sem 
mestum árangri í lífinu. Frá þessu 
greinir á fréttavef BBC. Í skýrslunni 
er áréttað að lengi búi að fyrstu 
gerð. Þannig hafi gott uppeldi strax 
á fyrstu árum barnsins mun meiri 

áhrif en stuðningur seinna þegar kemur á skólaárin. Þau uppeldisatriði 
sem talin eru hafa góð áhrif eru eftirfarandi:

Fimm sinnum á dag:
Lestu fyrir barnið þitt í 15 mínútur
Leiktu við barnið þitt á gólfinu í 10 mínútur
Talaðu við barnið þitt í 20 mínútur og hafðu slökkt á sjónvarpinu á meðan
Tileinkaðu þér jákvætt viðmót og hrósaðu oft
Gefðu barni þínu næringu sem hjálpar þroska þess.

ÁSTIR Í NÚTÍÐ OG FORTÍÐ
Háskólalestin verður í Bolungarvík laugardaginn 13. ágúst. Dagskráin 
verður í félagsheimili bæjarins og Tónlistar-
skólanum frá 12 til 16. Sprengjugengið 
verður á ferð en auk annarra dagskrár-
liða má nefna eldorgel, stjörnutjald, 
furðuspegla, ástarsögur og kröftugar 
sýnitilraunir. 

 Þá verða í félagsheimilinu marg-
vísleg fræðsluerindi um hitt og þetta 
er snertir ástir í nútíð og fortíð, á jörðu, 
himni og hafi.

 Nánari upplýsingar má nálgast á www.hi.is

Í nýrri úttekt á hundrað bestu 
háskólum heims á sviði félags-
vísinda vermir Harvard-há-

skóli fyrsta sæti í átta af tíu fögum 
sem rannsökuð voru. Niðurstöður 
rannsóknarinnar byggja á spurn-
ingum sem beint var til vinnuveit-
enda á alheimsvísu og þeir beðnir 
um að meta gæði starfsfólks eftir 
því hvar það fékk menntun sína. 
Stanford-háskóli var sá eini sem 
gat skákað Harvard en það var á 
sviði tölfræði og aðgerðagrein-
ingar. Annars var Harvard efstur 
á sviði bókhalds, fjármála, hag-
fræði, hagmælinga, laga, stjórn-
mála, alþjóðasamskipta og félags-
fræði. 

Á topp tíu listanum er nær ein-
göngu að sjá háskóla í Bandaríkj-
unum og Bretlandi. Þó eru þar 
Háskóli Ástralíu og Melbourne-

háskóli, Háskóli Singapore og 
Toronto-háskóli, en þeir kom-
ast á topp tíu á sviði tölfræði og 
aðgerðagreiningar.

Þeir háskólar sem raða sér að 
mestu leyti í efstu sætin eru Ox-
ford-háskóli, Cambridge-háskóli, 
Stanford-háskóli, Hagfræði- og 
stjórnmálaháskóli Lúndúnaborg-
ar, Berkeley-háskóli í Kaliforníu, 
Yale-háskóli, Princeton-háskóli, 
MIT og Háskólinn í Chicago.

Harvard er óumdeildur sigur-
vegari þessarar úttektar. Ekki er 
langt síðan hann mældist besti 
háskólinn á sviði líffræði og var 
metinn sá háskóli sem hefur besta 
orðsporið.

Háskólar á Íslandi hafa ekki 
komist inn á þessa lista enda er 
við ramman reip að draga. Nú 
eru hins vegar liðin fimm ár síðan 

rektor Háskóla Íslands setti sér 
það markmið að koma skólan-
um á þennan lista og forvitnilegt 
verður að sjá hvort hann muni á 
endanum ná inn. 

Aðeins fáeinir skólar á Norður-
löndum komust inn á þennan lista 
og eru þeir allir í sætum frá 45-
100. Þetta eru Kaupmannahafn-
arháskóli, Háskólinn í Lundi, Há-
skólinn í Bergen, Háskólinn í Ár-
ósum, Háskólinn í Stokkhólmi og 
Háskólinn í Helsinki. 

Könnunin var framkvæmd af 
QS World University Rankings 
sem sérhæfir sig í að meta gæði 
háskóla. Samkvæmt skrá þess 
sama fyrirtækis yfir 600 bestu há-
skóla ársins 2010 í heiminum var 
íslenska háskóla hvergi að finna 
en mögulegt er að finna íslenska 
háskóla á topp 1000.

Harvard hefur vinninginn
Harvard-háskóli ber af öðrum skólum á sviði félagsvísinda ef marka má nýja úttekt QS World University Rankings.  NORDICPHOTOS/GETTY
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Endurmenntun Íslands býður upp 
á tvær spennandi og hagnýtar 
námskeiðslínur.

Þessar línur sem við bjóðum nú eru: 
Rekstur, stjórnun og markaðssetn-
ing smáfyrirtækja – markviss leið, 

sem er 90 klukkustunda nám, og Lykilþætt-
ir þjónustu – markviss leið, sem er 50 klukku-
stunda nám,“ segir Erna Guðrún Agnars-
dóttir, námsstjóri Endurmenntunar Háskóla 
Íslands. 

„Það sem er sameiginlegt með þess-
um línum er að það eru engin inntökuskil-
yrði, kennt er í staðbundnum lotum þar sem 
hverju námskeiði lýkur áður en það næsta 
hefst. Kennararnir eru framúrskarandi og 
leggja áherslu á að þegar námskeiði er lokið 
komi þátttakendur út með þekkingu og tæki 
og tól sem hægt er að nýta strax.

Þetta er í annað skipti sem við förum af 
stað með Rekstur, stjórnun og markaðssetn-
ingu smáfyrirtækja og það er skemmtilegt 
að verða vitni að því þegar hugmynd fæðist 
og verður að veruleika eftir þátttöku í slíku 
námi. Fólk hefur einnig sótt námið til efla sig 
í sínu starfi og þá um leið auka samkeppnis-
hæfni sína þannig að ástæður þátttakenda 
er mismunandi.

Við erum að fara af stað í fyrsta sinn með 
línuna Lykilþættir þjónustu – markviss leið 
en við höfum orðið vör við að nám af þessu 
tagi vantar þannig að það er spennandi að 
byrja í haust. Viljum við ekki alltaf veita sem 
besta þjónustu svo ekki sé talað um að fá 
ætíð góða þjónustu,“ segir Erna Guðrún og 
brosir.

Rekstur, stjórnun og markaðssetning 
smáfyrirtækja
Námið er ætlað öllum þeim sem vilja kynna 
sér uppbyggingu og mismunandi rekstrar-
form smáfyrirtækja. Þar er meðal annars 
farið í algeng skattaleg mistök í fyrirtækja-
rekstri og reikningshaldi og reiknings-
skilum. Þá er farið í markaðssetningu og 

hvernig megi nota samspil samfélagsmiðla 
og vefmiðla við markaðssetningu og einnig 
hvernig leggja skuli grunninn að fyrstu aug-
lýsingaherferð fyrirtækisins, svo eitthvað sé 
upp talið. Námið er kennt á haustmisseri 
2011 og er kennt í þremur lotum en hver lota 
nær yfir tvær helgar, frá fimmtudegi til laug-
ardags. Námskeiðsgjald er 245.000 krónur. 
Umsóknarfrestur er til 9. september 2011. 

Lykilþættir þjónustu
Námsleið sem er ætluð öllum þeim sem 
starfa við þjónustu í fyrirtækjum og stofnun-
um og þeim sem hafa áhuga á að auka þekk-
ingu sína á því sviði. Markmiðið er að þátt-
takendur öðlist  hagnýta grunnþekkingu og 
færni í framúrskarandi þjónustu. Þeir læri 
um grunnatriði þjónustufræða, geri sér 
grein fyrir tengslum siðferðis og þjónustu, 

efli samskiptahæfni sína og sjálfstraust og 
þekki leiðir til að auka eigið öryggi við lausn 
ágreiningsmála, sem og að takast á við álag 
og streitu í starfi. Námið er kennt á haust-
misseri 2011 og er kennt í þremur lotum en 
hver lota nær yfir tvær helgar, frá fimmtudegi 
til laugardags. Námskeiðsgjald er 145.000 
krónur. Umsóknarfrestur er til 29. september 
2011.

Tvær hagnýtar námskeiðslínur 
á sviði reksturs og þjónustu

„Kennararnir eru framúrskarandi og leggja áherslu á að þegar námskeiði er lokið komi þátttakendur út með þekkingu og tæki og tól sem hægt er að nýta strax,“ segir 
Erna Guðrún Agnarsdóttir, námstjóri Endurmenntunar Háskóla Íslands. MYND/VALLI  

Hlín Gunnarsdóttir sótti nám-
skeiðslínuna Rekstur, stjórnun og 
markaðssetning smáfyrirtækja – 
markviss leið, og sér ekki eftir því.

„Ég er menntaður leikmynda- 
og búningahönnuður og starfaði 
við það um árabil, jafnframt leið-
sögn við ferðamenn heima og er-
lendis. Á einhverjum tímapunkti 
fæddist draumurinn um að bjóða 
upp á gistingu í heimilislegu um-
hverfi gömlu húsanna við Grettis-
götu, þar sem ég bý. Ég hafði enga 
þekkingu á viðskiptum og skráði 
mig því á námskeið fyrir konur í 
Stofnun og rekstur smærri fyrir-
tækja hjá Brautargengi. Forsæla 
Apartmenthouse tók svo á móti 
fyrstu gestunum árið 2003. Eftir 

sjö ára starfsemi fannst mér þörf 
á einhvers konar örvun og nær-
ingu fyrir reksturinn. Þá rakst ég 
á þessa spennandi námskeiðslínu 
hjá Endurmenntun Háskóla Ís-
lands. Námið var vel uppbyggt og 
kennararnir mjög góðir, jafnvel 
reikningsskil og skattamál urðu 
skemmtileg,“ segir hún og hlær.

Hlín segir að námið hafi virki-
lega opnað nýjar víddir og aukið 
skilning. „Markaðssetning og 
aukin þekking á heimasíðugerð 
kemur að góðum notum. Mögu-
leikar Fésbókarinnar voru opin-
berun og margt fleira var í pakk-
anum, gert til þess að hjálpa 
manni af stað eða styrkja í rekstri 
eigin fyrirtækis.“

Gróska í Forsælu
Hlín Gunnarsdóttir segir námslínuna Rekstur, stjórnun og markaðssetning smáfyrirtækja 
– markviss leið, hafa opnað fyrir sér nýjar víddir og aukið skilning. MYND/HAG
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nuði eru jákvæðir gagnvart Endurme12 mánuði eru jákvæðir gagnvart Endurmenntun.*

Kynntu þér framboðið á
endurmenntun.is

eða í síma 525 4444       

Fjölbreytt og áhugaverð
námskeið og námsbrautir

Taktu ánægjuleg skref með okkur

100% 100%%%% %0%1010000000%0000000000000%%00100% %%%%%%%%%%%%0%000%%000%0%00000000%00000000000000000000000000000000000000
jákvæðni
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Hlutverk Opna háskólans í 
HR er að auka samkeppn-
ishæfni og lífsgæði með því 

að bjóða fagtengda símenntun, 
stjórnendaþjálfun og aðrar hag-
nýtar námsleiðir til lífstíðarlær-
dóms utan hefðbundinna náms-
brauta HR í samstarfi við akadem-
ískar deildir HR og atvinnulífið,“ 
segir Guðrún Högnadóttir fram-
kvæmdastjóri.

„Hingað koma nemendur í 
nám en ganga út með nýja sýn og 
raunhæfar hugmyndir auk færni, 
kjarks og getu til að takast á við 
fjölbreyttar áskoranir og tækifæri í 
okkar samfélagi. Tæplega níu þús-
und þátttakendur sóttu viðburði á 
okkar vegum í fyrra og þátttaka er-
lendra nemenda fer stöðugt vax-
andi – með innflutningi nemenda 
og útflutningi kennara.“ Guðrún 

leggur áherslu á stöðuga þörf lífs-
tíðarlærdóms. „Símenntun er 
hvati framfara – þannig gerum við 
þekkingu enn aðgengilegri, sem 
eykur skilning, sátt og sóknarfæri 
í okkar samfélagi. Fjöldi nýrra 
námsleiða er í boði við Opna há-
skólann í haust og skráning hefur 
farið firna vel af stað.“

Salóme Guðmundsdóttir verk-
efnastjóri segir að til viðbótar 
við fjölbreytt úrval námskeiða 
á haust önn hafi verið bætt við 

nýjum námsleiðum. „Þar má 
meðal annars nefna Mannauðs-
stjórnun – HRE (Human Resource 
Expert) og Viðskipti um vefinn 
sem hefur verið unnið í nánu sam-
starfi við sérfræðinga innan við-
komandi greina til að mæta vax-
andi eftirspurn eftir námskeiðum 
á þessum sviðum.“

Hún segir að Opni háskólinn 
bjóði einnig upp á sérsniðnar 
lausnir og aðlagi námskeið að þörf-
um fyrirtækja og atvinnugreina. 
„Auk þess er í boði fjöldi opinna 
námskeiða fyrir stjórnendur í ís-
lensku atvinnulífi. Við munum 
einnig í annað sinn bjóða upp á 
PMD-stjórnendanám HR sem er 
sérlega hentugt fyrir stjórnendur 
sem vilja efla hæfni sína með öfl-
ugri námslínu, án þess að skuld-
binda sig til margra ára náms.“ 

Hingað koma 
nemendur í nám 

en ganga út með nýja sýn 
og raunhæfar 
hugmyndir

SÍMENNTUN ER 
HVATI TIL FRAMFARA
Opni Háskólinn í HR býður fjölbreytt úrval námskeiða á haustönn. Ýmsum nýjum og 
spennandi námsleiðum hefur verið bætt við og hefur skráning farið vel af stað. 

„Símenntun er hvati til framfara – þannig gerum við þekkingu enn aðgengilegri,“ segir Guðrún Högnadóttir hjá HR, sem er til hægri á 
myndinni, með henni er Salóme Guðmundsdóttur. MYND/GVA

JAFNRÉTTI Í STEFNUMÓTUN OG STJÓRNUN
Háskólinn í Reykjavík er 
með mjög hnitmiðaða og 
réttláta jafnréttisstefnu. Eins 
og segir á heimasíðu hans 
hefur skólinn frammistöðu 
og hæfni ávallt að leiðarljósi 
og gætir að jafnrétti í allri 
stefnumótun og stjórnun.
Því er lofað að ekki sé nein 
mismunun liðin í sambandi 
við stöðuveitingar, laun 
eða starfsaðstæður vegna 
kynferðis, aldurs, trúar, 

þjóðernis, kynþáttar, fötlunar, kynhneigðar eða stjórnmálaskoðana.
Sérstök áhersla er þó lögð á kynjajafnrétti, unnið er að því að jafna 

kynjahlutföll í starfsmannahópum. Þar að auki er kynferðisleg áreitni ekki 
liðin í HR, en skólinn er með sérstakar siðareglur sem taka meðal annars 
á áreitni.

ALÞJÓÐLEG KAFBÁTAKEPPNI
Tólf nemendur úr 
Háskólanum í Reykjavík 
tóku þátt í alþjóðlegri 
kafbátakeppni sem fram 
fór í flotastöð bandaríska 
sjóhersins í San Diego. 
Keppnin kallast ROBO-
SUB og lenti kafbátur 
íslensku nemendanna í 
fjórða sæti í keppninni. 

 Um er að ræða sjálf-
ráða kafbát sem er búinn 
tölvuviti og getur leyst af 
hendi hin og þessi verk-
efni án þess að nokkur stýri honum. Í honum eru myndavélar, dýptar-
mælar og aðrir skynjarar.

Kafbáturinn var byggður og hannaður frá grunni af tölvunar- og verk-
fræðinemendum og þótti smíðin svo nýstárleg og framúrskarandi að 
opinber bandarískur nýsköpunarsjóður lagði verkefninu til fimm milljóna 
króna styrk.

BELLATRIX OG FÖNIX
Í nýjum og glæsilegum byggingum HR 
við Nauthólsvík eru margir salir, fundar-
herbergi og hópvinnurými þar sem allt 
er til alls. Öll rými í aðalbyggingunni bera 
heiti stjörnu eða stjörnumerkis. 

Bellatrix er þriðja bjartasta stjarnan í 
stjörnumerkinu Óríon og er í 24 ljósára 
fjarlægð frá jörðu. Þvermál hennar er 
sexfalt þvermál okkar sólar. Bellatrix-
fundarsalurinn tekur 138 manns í sæti og 
er stærsti salur HR.

Dómsalurinn þar sem lögfræði er 
kennd heitir Fönix. Í stjörnumerkinu 
Fönix eru fjórar bjartar stjörnur sem sjást 
best frá suðurhveli jarðar.

Aðalmóttakan og aðalrými HR heitir Sólin og fer vel á því. Jörðin fær 
ekki jafn veglegan sess því jörðin er gangur sem tengir saman tvær 
byggingar, Venus og Mars.

www.f lugskoli.is

 

 
10 vikna kvöldnámskeið. Kennt 18:00-22:00.
Hefst 5. september.

10 mánuðir. Kennt í dagskóla.
Hefst. 5. september.

Viltu miðla af  eigin reynslu og verða betri 
ugmaður

Hefst 12. september. Kvöldnámskeið.

Viku kvöldnámskeið 17:00-22:00. Að auki 
20 klst í ug ermi. Hefst 5. september.

10 vikna kvöldnámskeið. Kennt 17:30-22:00.
Hefst 12. september. Veitir alþjóðleg réttindi.

Kennt í dagskóla. áns ft já .
Hefst 3. október.
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Menntastoðir. Dag- og kvöldnám (400 klst.). Hefst 22. ágúst 2011
Markmið Menntastoða er að stuðla að jákvæðu viðhorfi námsmanna 
til áframhaldandi náms. Námið í Háskólastoðum tekur um sex mánuði 
(staðnám) og 10 mánuði (síðdegisnám) og gefur um 50 einingar inn 
í Háskólabrú Keilis. Helstu námsgreinar eru stærðfræði, íslenska, upp-
lýsingatækni, enska og danska. 

Nám og þjálfun í almennum bóklegum greinum (200 klst.). Hefst í 
september 2011  
Um er að ræða  200 klukkustunda námsleið sem tekur mið af námskrá 
framhaldsskólanna. Námsgreinar eru íslenska 102, enska 102, danska 
102 og stærðfræði 102 og 122.  

Skrifstofuskólinn. Dag- og kvöldnám
Hefst í september 2011. Skrifstofuskólinn er ætlaður fólki sem hefur 
stutta, formlega skólagöngu að baki. Tilgangur námsleiðarinnar er 
að takast á við almenn skrifstofustörf  og tölvunotkun og stuðla að 
jákvæðu viðhorfi þeirra til áframhaldandi náms. 

Sterkari starfsmaður. Dagnám (100 klst.). Hefst í september 2011
Sterkari starfsmaður – upplýsingatækni og samskipti er ætlað fólki á 
vinnumarkaði sem vill auka færni til að takast á við breytingar í starfi og 
auka færni sína í upplýsingatækni og tölvum. Tilgangur námsleiðarinn-
ar er að auka færni námsmanna til að takast á við breytingar, stuðla að 
jákvæðu viðhorfi námsmanna til starfa, nýjunga, upplýsingatækni, sam-
skipta og símenntunar og gera þá að eftirsóknarverðari starfsmönnum. 

Fagnámskeið 2 (40 klst.). Hefst í október 2011 
Nám fyrir ófaglærða starfsmenn í heilbrigðis- og félagsþjónustu.
Tilgangur námsins er að stuðla að jákvæðu viðhorfi námsmanna til 
áframhaldandi náms, auðvelda þeim að takast á við ný verkefni í vinnu 
og auka gæði í starfi. 

Skref til sjálfshjálpar í lestri og ritun (40 klst.). Hefst í október 
2011
Námsleiðin er ætluð starfandi fólki með stutta skólagöngu sem á við 
lestrar- og ritunarerfiðleika að stríða.

Félagsliðabrú. Hefst 22. ágúst 2011 
Nám og kennsla á félagsliðabraut – BRÚ fer fram í síðdegis- og í 
dreifnámi. Námið er skipulagt fyrir einstaklinga sem eru orðnir 22 ára 
og hafa að minnsta kosti þriggja ára starfsreynslu. Að auki þurfa þeir að 
hafa lokið starfstengdum námskeiðum á vegum stéttarfélaga, sveitar-
félaga eða annarra aðila sem sjá um námskeiðahald. Innihald námsins 
er félags-, sál- og uppeldisgreinar sem og sérgreinar á sviði fötlunar og 
öldrunarþjónustu. 

Stuðningsfulltrúa-, leikskóla- og skólaliðabrú. Hefst 23.  ágúst 
2011
Námið í BRÚ er kennt eftir námskrá frá menntamálaráðuneytinu og 
gefur einingar á framhaldsskólastigi miðað við aðalnámskrá framhalds-
skóla. Það er skipulagt fyrir einstaklinga sem eru orðnir 22 ára og hafa 
að minnsta kosti þriggja ára starfsreynslu og hafa lokið starfstengdum 
námskeiðum eða sí- og endurmenntun í allt að 220-230 klukkustundir. 
Þátttakendur útskrifast með viðurkennd starfsheiti að námi loknu.

Í námsverinu á Dalvík verða eftirtaldar námsleiðir í boði:
• Skrifstofuskólinn – kvöldnám
• Grunnmenntaskólinn
• Landnemaskólinn
Tilgangur skólans er að auðvelda fólki af erlendum uppruna að 
aðlagast íslenskum vinnumarkaði og samfélagi. Í náminu er lögð 
áhersla á íslenskt talmál og nytsama samfélagsfræði.
Námið er ætlað fullorðnu fólki á vinnumarkaði, sem ekki hefur íslensku 
að móðurmáli.  

SPENNANDI LENGRI NÁMSLEIÐIR

Náms- og starfsráðgjöf 
Þeir sem vilja efla sig með frekara 
námi, en eru kannski óvissir um 
hvar það sé best þá býður SÍMEY 
upp á þjónustu náms- og starfs-
ráðgjafa miðstöðvarinnar. Allir geta 
nýtt sér hana að kostnaðarlausu og 
fengið aðstoð við að ákveða næstu 
skref. Hlutverk náms- og starfsráð-
gjafa er að veita fólki upplýsingar 
um nám og störf og aðstoða við að 
finna nám, sí- og endurmenntun 
og starfsvettvang við hæfi. Einnig 
aðstoð við að meta stöðuna, áhuga 
og hæfni og gera heildstæða 
áætlun um mögulegar leiðir. Góð 
hvatning sem getur haft úrslitaáhrif 
þegar tekist er á við ný verkefni. 

Fyrir atvinnuleitendur 
Vinnumálastofnun má styrkja 
atvinnuleitanda sem er tryggður 
innan atvinnuleysistrygginga-
kerfisins vegna þátttöku hans 
í starfstengdu námi eða nám-
skeiði sem viðurkennt er sem 
vinnumarkaðs úrræði, sbr. a- og 
d-lið 1. mgr. 12. gr. laga um 
vinnumarkaðsaðgerðir. Styrkurinn 
skal að hámarki nema 50% af 
námskeiðsgjaldi en þó aldrei hærri 
en 70.000 kr. á önn eða á hverjum 
þrettán vikum. Skilyrði fyrir veit-
ingu styrks skv. 1. mgr. er að hið 
starfstengda nám eða námskeið 
nýtist atvinnuleitandanum beint 
við atvinnuleit að mati ráðgjafa 

Vinnumálastofnunar og er til þess 
fallið að skila honum árangri við 
að finna sér starf.

Styrkir
Styrkjamöguleikarnir eru með 
mismunandi hætti eftir félögum. 
Ákveðin stéttarfélög styrkja félags-
menn sína sem eru í 100% vinnu 
um allt að 75% af námskeiðs-
kostnaði eða að hámarki 60.000 
kr. á ári. 

Dæmi: Enska fyrir konur. 
Námskeiðsgjald er 29.500 kr. 
Stéttarfélag greiðir allt að 75% 
sem jafngildir 22.125 krónum og 
eftir standa 7.375 krónur sem 
einstaklingurinn greiðir sjálfur.

NÁMS OG STARFSRÁÐGJÖF OG NIÐURGREIÐSLA Á NÁMSKEIÐUM

Rosalega góður félagsskapur
„Ég var síðast í námi í öldungadeild Gaggans fyrir 25 árum 
þannig að það var mikið átak fyrir mig að stökkva aftur af 

stað.“ segir Ágústína Söebech, sem unnið 
hefur í Frístund í Síðuskóla í rúm tíu ár. 
„Við erum þrjár þaðan í skólaliðabrúnni 
hjá SÍMEY og auk þess sem þar er einn 
skólaliði úr Síðuskóla. Við sáum námið 
auglýst og stöppuðum stálinu hver í aðra.“

Hún segist hafa farið af stað með hálf-
um huga og oftar en einu sinni verið við 
að gefast upp. „En Valgeir og Betty hjá 
SÍMEY hvöttu mig til dáða og studdu mig 

á alla lund og ég get ekki hugsað mér að hætta úr þessu! Þetta 
er rosalega góður félagsskapur og hér eru allir svo jákvæðir,“ 
segir Ágústína.

Alltaf gaman að koma í SÍMEY
„Ég átti í dálitlum lesvandræðum í grunnskóla og var 
lengi búinn að hugsa um að gera eitthvað í málinu. En 

það tók mig sem sagt 30 ár að hafa mig 
af stað og ég sé ekki eftir því,“ segir G. 
Einar Svanbergsson. 

„Ég fór í lesblinduleiðréttingu hjá 
Lamba, síðan í Skref til sjálfshjálpar hjá 
SÍMEY og er núna í Námi og þjálfun í 
bóklegum greinum. Ég er líka búinn að 
fara í raunfærnimat hjá SÍMEY í stáls-
míði. Það er alltaf gaman að koma í 
SÍMEY því maður finnur að maður er 

velkominn. Valgeir og Betty og annað starfsfólk vill allt 
fyrir mann gera og hefur veitt mér frábæran stuðning og 
hvatningu.“

Frábær andi í Háskólabrúnni 
„Ég útskrifast úr Háskólabrú í vor og það aldrei að vita 
nema maður skelli sér í háskólanám innan tíðar. Námið 

í SÍMEY er frábær kostur fyrir fólk eins 
og mig sem hættir námi ungt en vill 
taka upp þráðinn aftur,“ Ásta Heiðrún 
Stefánsdóttir.

„Vinkona mín var í Grunnmennta-
skólanum og mælti eindregið með 
honum. Það kveikti í mér og ég skellti 
mér þangað, síðan í Menntastoðir og 
svo í Háskólabrúna. Það er vissulega 
krefjandi að taka þetta allt á svona 

stuttum tíma en á móti kemur að starfsfólkið er til þjón-
ustu reiðubúið, andinn innan dyra er frábær og félags-
skapurinn ekki síðri. Ég mæli hiklaust með SÍMEY.“

Umsagnir nemenda

Ágústína Söebech G. Einar 
Svanbergsson

Ásta Heiðrún 
Stefánsdóttir

Símenntunarmiðstöð Eyja-
fjarðar, SÍMEY, var stofnuð 
árið 2000 og hefur gegnt mikil-

vægu hlutverki í að efla símennt-
un og auka samstarf milli atvinnu-
lífs og skóla og styrkja þannig sam-
keppnishæfni fyrirtækja og skóla á 
svæðinu. SÍMEY stuðlar að því að 
einstaklingar á Eyjafjarðarsvæðinu 
hafi aðgang að hagnýtri þekkingu 
á öllum skólastigum. SÍMEY býður 
upp á lengri námskeið en einnig upp 
á fjölbreytt úrval styttri námskeiða 
á hverri önn. Þeim námskeiðum má 
skipta í sex flokka: Persónuhæfni, 
starfsnám, almenna þekkingu, tóm-
stundir, tungumál og tölvur. Lengd 
námskeiða er frá einni klukkustund 
upp í 20 klukkustundir. Allir geta 

fundið eitthvað við sitt hæfi og eru 
frekari upplýsingar birtar á www.
simey.is.

Höfuðstöðvar SÍMEY eru á 
Akureyri en einnig er rekið náms-
ver á Dalvík, sem sinnir utanverðum 

Eyjafirði, auk Siglufjarðar. Síðastlið-
in þrjú ár hefur orðið mikil aukn-
ing á starfsemi stofnunarinnar 
og ljóst að almenningur og at-
vinnulífið hefur mikinn áhuga á 
uppbyggingunni. 

SÍMEY - skref til framtíðar
Á Eyjafjarðarsvæðinu er fjöldi námskeiða í boði, bæði styttri og eins lengri námskeið 
sem veita starfsréttindi eða rétt til náms á hærri skólastigum.

SÍMEY stuðlar að því að einstaklingar á Eyjafjarðarsvæðinu hafi aðgang að hagnýtri þekkingu á öllum skólastigum. MYND/HEIÐA.IS

Háskólabrú Keilis í samvinnu við SÍMEY
– Enn er tekið við skráningum
Háskólabrú Keilis er aðfararnám að háskólanámi og er það nú kennt í 
staðnámi á Akureyri. Námið veitir nemendum góðan undirbúning undir 
háskólanám og er þróað í samstarfi við Háskóla Íslands. Nám á Háskólabrú 
í staðnámi er fullt nám og er því lánshæft samkvæmt reglum Lánasjóðs ís-
lenskra námsmanna (LÍN). Námið hefst 22. ágúst og lýkur ári síðar. Að loknu 
námi uppfylla nemendur almenn inntökuskilyrði innlendra háskóla og telst 
námið sambærilegt stúdentsprófi samkvæmt samningi Keilis, HÍ og mennta-
málaráðuneytisins. Skráning fer fram í síma 460-5720 eða 578-4020.
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Skráning stendur nú yfir á 
haustönn Förðunarskóla 
Snyrtiakademíunnar. Mikil aðsókn 
er í námið sem stendur í fjórtán 
vikur en að þeim loknum eru 
nemendur útskrifaðir sem 
förðunarfræðingar.

Við förum yfir allt sem snertir förðun 
en þetta er mjög fjölbreyttur bransi,“ 
segir Svanhvít Valgeirsdóttir, skóla-

stjóri Förðunarskóla Snyrtiakademíunnar, 
en haustönnin í skólanum hefst 5. septem-
ber. „Við förum vel yfir grunninn og kennum 
tímabilaförðun, airbrush, tísku-, ljósmynda-, 
sjónvarps- og leikhúsförðun svo fátt eitt sé 
nefnt,“ segir hún. Svanhvít segir nemend-
ur einnig læra hvernig best sé að vinna með 
fólki í bransanum, leikstjórum og öðrum, 
enda hafi kennarar Förðunarskólans góða 
reynslu úr hinum raunverulega heimi. 

Aðalkennarar skólans eru þrír, þær Svan-
hvít, Elsa Þuríður Þórisdóttir og Harpa Sjöfn 
Lárusdóttir. Sérsvið Svanhvítar er leikhús-, 
óperu- og líkamsförðun og hefur hún unnið 
við það bæði hérlendis og erlendis. „Við 
leggjum áherslu á að kennarar okkar hafi 
afar fjölbreytta reynslu,“ segir Svanhvít. Hún 
fær þannig einnig til liðs við sig færa gesta-
kennara. „Sá fyrsti verður Ólöf Benedikts-
dóttir sem vann sem stílisti hjá Lori Gold-
stein sem er aðalstílisti hjá japanska, kín-
verska og ítalska Vogue,“ upplýsir hún og 
lofar síðan skemmtilegum fyrirlestrum frá 
ýmsum þekktum aðilum.

Förðunarskólinn er sá elsti á landinu, 
hefur starfað í þrettán ár við góðan orðs-
tír. Svanhvít segir gríðarlega aðsókn vera í 
námið nú í haust. „Nemendum fjölgaði mikið 
þegar við breyttum áherslum skólans og 

bættum við ýmsum sviðum fyrir utan tísku-
förðun,“ segir Svanhvít. Nemendur vinna að 
stóru þematengdu lokaverkefni alla önnina 
en þeir fá einnig raunveruleg verkefni. „Síð-
asta vetur tóku nemendur þátt í ýmsum verk-
efnum. Til dæmis förðuðu þeir fyrir söng-
leikinn Buddy Holly, Frostrósir, forvarnar-
auglýsingu, forsíðu Vikunnar, fyrir erlenda 
hárgreiðslumeistara frá Ĺ Oréal og ýmis-
legt annað,“ telur hún upp. 

Námið tekur fjórtán vikur, nemend-
um er skipt í tvo hópa, morgunhóp og 
kvöldhóp, sem hentar vel þeim sem 
eru í vinnu. Að lokinni önninni eru 
nemendur útskrifaðir sem förðun-
arfræðingar.

Kennsla Förðunarskóla Snyrti-
akademíunnar fer fram að Hjalla-
brekku 1 í Kópavogi. Frekari upplýs-
ingar um námið er að finna á vefsíð-
unni www.snyrtiakademian.is og á 
Facebook undir Förðunarskóli snyrti-
akademíunnar. Þá má senda póst á 
skoli@snyrtiakademian.is eða hafa sam-
band í síma 553 7900.

Mikil aðsókn í Förðunarskólann

Aldís Pálsdóttir ljósmyndari 
hefur séð um að mynda 
verkefni nemenda Förð-
unarskólans. 

„Mikil aðsókn er í haustönnina,“ segir Svanhvít Val-
geirsdóttir, skólastjóri Förðunarskóla Snyrtiakademí-
unnar. MYND/GVA

Naglaskóli Professionails er alþjóðlegur 
skóli sem er starfræktur í húsnæði 
Snyrtiakademíunnar að Hjallabrekku 1 í 
Kópavogi. 

Hér er metnaður í hávegum hafður. Nemend-
ur læra í raun um allt sem við kemur nögl-
um, ásetningu gervinagla, umhirðu nagla og 

naglasjúkdóma auk þess sem áhersla er lögð á vernd-
un náttúrulegra nagla, það er lykilatriði,“ segir Aðal-
björg Einarsdóttir, naglafræðingur og skólastjóri 
Naglaskóla Professionails, að Hjallabrekku 1 í Kópa-
vogi.

Naglaskólinn hefur verið starfræktur frá árinu 
1998 og útskrifað hundruð naglafræðinga síðan þá. 
„Þetta er diplómanám sem er kennt á miðvikudög-
um allt árið um kring,“ útskýrir Aðalbjörg og getur 
þess að í raun sé svolítið undir hverjum og einum 
komið hversu langan tíma námið taki. „Það fer bara 
meðal annars eftir því hvað fólk er duglegt að æfa 
sig heima.“

Skólinn sækir heiti sitt til Profsessionails sem er 
belgískt vörumerki. „Það er virt um allan heim og 
fyrir löngu búið að sanna sig, enda spannar saga 
þess 30 ár,“ bendir Aðalbjörg á og bætir við að út-
skrifaðir naglafræðingar frá skólanum á Íslandi 
hafi sjálfkrafa aukna möguleika á ráðningu hjá 
stofum sem starfa undir merkjum þess. „Og þær 
eru um nánast alla heim.“

Engin inntökuskilyrði eru í Naglaskólann önnur 
en sextán ára lágmarksaldur og hafsjór af þolin-

mæði að sögn Aðalbjargar. „Listrænir hæfileikar 
eru aukaatriði, hér skiptir fyrst og fremst máli að 
vera þolinmóður, nákvæmur og með gott auga.“

Aðalbjörg getur þess að ýmsir skipulagðir við-
burðir séu síðan á vegum skólans. Fyrr á árinu 
stóðu forsvarsmenn hans til að mynda fyrir Ís-
landsmeistaramóti í naglaásetningu og fantasíu 
sem var endurvakin eftir hlé. „Og það er svolítið 
skemmtilegt að segja frá því að í fyrsta skipti þegar 
keppnin var haldin fór sigurvegarinn til alþjóðlegr-
ar keppni í London. Það er því alveg óhætt að segja 
að hér sé fullt af spennandi hlutum að gerast,“ segir 
hún glaðbeitt.

Allar nánari upplýsingar í síma 588 8300 og á 
Facebook.

Metnaður skilar árangri

„Hér skiptir fyrst og fremst máli að vera þolinmóður, nákvæmur og með gott auga.“ 
 MYND/GVAÍmyndunaraflinu gefinn laus taumur.

Nemendur við Naglaskóla Professionails læra um allt sem 
viðkemur nöglum.



KYNNING − AUGLÝSING9. ÁGÚST 2011  ÞRIÐJUDAGUR

Mímir símenntun býður 
upp á námsleiðina 
Grunnstoðir fyrir fólk sem 
ekki er með formlega 
grunnmenntun og stríðir 
við lestrarerfiðleika.

Grunnstoðir verða nú kennd-
ar í fyrsta skipti hjá Mími að 
sögn Anneyjar Þ. Þorvalds-

dóttur, verkefnastjóra hjá Mími sí-
menntun. „Grunnstoðir er náms-
leið sem samanstendur af tveim-
ur öðrum námsleiðum sem steypt 
hefur verið saman í eina, það er 
Aftur í nám og Grunnmennta-
skólann,“ segir Anney hjá Mími sí-
menntun. Með samþættingunni 
fæst tækifæri til þess að bæta við 
þjálfun í notkun gagnlegra tölvu-
forrita, til dæmis Easy Tutor. Auk 
þess mun sami náms- og starfs-
ráðgjafinn fylgja hópnum eftir og 
styðja frá upphafi til loka.

Anney segir að nemendur fái 

einkatíma í les-
blinduleiðrétt-
ingu hjá Dav-
is-ráðgjafa. 
„Í f ra m ha ld-
inu hafa nem-
endurnir verið 
þjálfaðir í notk-
un aðferðarinn-
ar við  íslensku- 
og tölvunám,“ 
upplýsir Anney. 

„Í Grunnmenntaskóla er kennd ís-
lenska, stærðfræði, enska og tölv-
ur en einnig sjálfstyrking, náms-
tækni, framsögn og ræðumennska. 
Þetta hefur ekki verið sérstaklega 
í boði fyrir lesblinda áður en við 
ákváðum að laga Grunnmennta-
skólann að þeim hópi,“ segir Anney 
og bætir við að lesblindir nemend-
ur geti með þessari nýjung spreytt 
sig í fjölbreyttari námsgreinum.

Innt eftir því af hverju ákveð-
ið hafi verið að fara af stað með 
Grunnstoðir segir Anney: „Það 

hefur komið fyrir að fólk með les-
blindu sem kemur beint inn í 
Grunnmenntaskólann á erfitt upp-
dráttar og fer þá í Aftur í nám. Það 
er ekki alveg rétta röðin. Þarna fær 
það grunninn og getur svo hald-
ið áfram og klárað Grunnmennta-
skólann.“

Anney segir að margir þeirra 
sem farið hafa í Aftur í nám hafi 
verið með brotna skólagöngu 
að baki. „Margir hafa ekki farið 
í framhaldsskóla eða eru með 
slæma reynslu af námi,“ útskýr-
ir Anney og tekur fram að Grunn-
stoðir snúist mikið til um að byggja 
upp jákvætt viðhorf gagnvart námi. 
„Þetta snýst um að byggja ein-
staklinginn upp. Nám getur verið 
skemmtilegt og allir geta stundað 
nám.“

Aðspurð segir Anney að kennt 
verði alla morgna, frá mánudegi 
til föstudags. Grunnstoðir hefj-
ast 30. september og standa fram 
í desember. Skráning stendur yfir.

Grunnstoðir – fyrir 
nemendur með lestrarerfiðleika

Anney segir að námsleiðirnar Aftur í nám og Grunnmenntaskólinn hafi verið vinsælar hvor í sínu lagi.

Anney Þ. Þorvalds-
stjóri kynnir nýjung 
Mímis, Grunnstoðir.

Menntastoðir er krefjandi námsleið í boði hjá Mími 
símenntun. „Nám í menntastoðum er fyrir þá sem 
ekki hafa lokið stúdentsprófi en eru orðnir 23 ára og 
vilja komast inn í undirbúningsdeildir háskólanna,“ 
segir Anney Þ. Þorvaldsdóttir, verkefnastjóri hjá 
Mími símenntun.

Menntastoðir hafa bæði staðnám og dreif-
inám. „Þetta er 660 stunda nám sem er mjög stíft. 
Það tekur sex mánuði í staðnámi, sem kennt er 
allan daginn. Svo ætlum við að bjóða í fyrsta skipti 
upp á það í dreifinámi líka, sem er staðnám með 
fjarnáms sniði,“ segir Anney og bætir við að þá sé 
kennt alla miðvikudaga frá 15 til 19.30 og annan 
hvern laugardag frá 9 til 14. Unnin eru verkefni á 
milli. „Við erum að stíla inn á fólk sem getur ekki 
nýtt sér staðnámið. Dreifinámið tekur tíu mánuði.“

Anney segir að kenndar séu bóklegar greinar, ís-
lenska, enska, stærðfræði, danska, tölvur og upplýs-
ingatækni. Námsmarkmið Menntastoða er að stuðla 
að jákvæðu viðhorfi námsmanna til áframhaldandi 
náms og auðvelda þeim að takast á við ný verkefni 
að sögn Anneyjar. Í náminu er lögð áhersla á að 
nemendur læri að læra, efli sjálfstraust og lífsleikni.

Staðnámið hófst í gær en Anney segir að skráning 

standi enn yfir, bæði í staðnámið og dreifinámið 
sem hefst 9. september.

Jón Fannar Hafsteinsson, fyrrverandi nemandi 
Menntastoða, hóf nám eftir nokkurt hlé og sá ekki 
eftir því. „Það sem mér er efst í huga núna er þakk-
læti til skólans míns og alls starfsfólks Mímis því að 
það hefur breytt lífi mínu til hins betra og hér hefur 
mér liðið svo vel.“

Góður undirbúningur fyrir háskóla

Námsmarkmið Menntastoða er meðal annars að stuðla að 
jákvæðu viðhorfi námsmanna til áframhaldandi náms.

Menntastoðir er tilvalin námsleið 
fyrir þá sem vilja hefja nám að nýju.

Boðið er upp á staðnám 5 daga vikunnar 
og dreifnám með fjarnámssniði.

Skráning stendur yfir 
í síma 580 1800

Grunnstoðir er nám sem byggir á árangurs-
ríkum kennsluaðferðum fyrir lesblinda.

Næstu námskeið hefjast 30. sept.

Skráning í síma 580 1800

Ofanleiti 2 - 103 Reykjavík - Sími: 580 1800 - www.mimir.is

Pantaðu tíma 
hjá náms- og starfsráðgjafa 

í síma 580 1800



Sjá heildarframboð á
www.opnihaskolinn.is

eða hafðu samband við okkur í síma 599 6300

Nýttu þér fjölbreytt námskeið Opna háskólans í HR til að styrkja stöðu þína
og stuðla að nýjum sóknarfærum. Hér má sjá brot af námsframboði vetrarins.

 ÞÚ! 
ÞETTA SNÝST
UM ÞIG OG FRAMTÍÐ

NÁMSBRAUTIR

Verkefnastjórnun APME
(Applied Project Management Expert)
Nám samhliða vinnu, kennt í fjarnámi og sam-
svarar 24 ECTS einingum. Lögð er áhersla á
tölulegar greiningar við ákvarðanatöku og stjórn-
un rekstrar og verkefna. Náminu lýkur með 
alþjóðlegu IPMA-prófi.
Hefst 13. september.

Markaðssamskipti og almannatengsl
Kennd eru undirstöðuatriði öflugs markaðsstarfs. 
Námið er hagnýtt og miðar að því að dýpka
skilning nemenda og efla faglega þekkingu á
viðfangsefninu. Námið er byggt upp í samstarfi 
við ÍMARK, SÍA og Almannatengslafélag Íslands.
Hefst 14. september.

NÁMSKEIÐ

Coaching Clinic
Vinnustofa þar sem þátttakendum er veitt hagnýt
þjálfun og innsýn í hugmynda- og aðferðafræði
markþjálfunar (executive coaching).
18. – 19. ágúst.

Business English
Hagnýtt námskeið í viðskiptaensku fyrir þá 
sem vilja efla tungumálafærni sína og skilvirkni
viðskiptasambanda.
23. ágúst – 20. september.

Nýmiðlun - markaðssetning á Netinu
Farið er yfir áhrifaríkar leiðir til árangurs í 
markaðsstarfi á Netinu. Samfélagsmiðlar, leitar-
vélabestun, vefborðar, rafræn fréttabréf og
árangursmælingar.
29. – 30. ágúst.

NÁMSLÍNUR

Mannauðsstjórnun – HRE
(Human Resource Expert)
Hagnýtt starfsmiðað nám fyrir sérfræðinga í 
mannauðsmálum. Sniðið að þörfum atvinnu-
lífsins og býður upp á hagnýta innsýn í þróun
mannauðsmála.
Hefst 5. september.

Þjónustustjórnun
Hagnýtt starfsmiðað nám ætlað sérfræðingum 
á sviði þjónustu þar sem fjallað er um helstu 
áskoranir og tækifæri í þjónustu og hvernig má 
viðhalda samkeppnisforskoti á grunni þjónustu.
Hefst 5. október.

Rekstrar- og fjármálanám
Hagnýtt nám fyrir þá sem vilja auka færni sína í
fjármálum og rekstri lítilla og miðlungsstórra
fyrirtækja.
Hefst 20. september.

Viðskipti um vefinn
Námskeið fyrir þá sem stunda eða hafa hug
á að stunda viðskipti á netinu og byggja upp 
farsælan rekstur (með sölu á vöru og þjónustu) 
á þessu öfluga markaðstorgi.
Hefst 26. september.

Lífsviðhorf – Lífsstíll (Wellbeing)
Árangursmiðað nám fyrir þá sem vilja efla

g

persónulega færni og viðhorf, m.a. á sviði fjár-
mála, heilsu, samfélagsábyrgðar og
árangurs í samskiptum.
Hefst 13. september.

Verðbréfamiðlun I. hluti
Nám til undirbúnings prófa í verðbréfamiðlun.
Hefst 7. september.

Stjórnun og forysta í ferðaþjónustu
Nám sem þjónar sérstöðu og tækifærum
íslenskrar ferðaþjónustu. Einnig kennt á 
Egilsstöðum í október.
Hefst 5. október.

PMD – stjórnendanám HR
Námið er hannað að alþjóðlegri fyrirmynd 
og lagað að íslenskum aðstæðum til að efla
faglega þekkingu og færni stjórnenda.
Kennt í Reykjavík og á Akureyri.
Hefst 20. október.

7 venjur til árangurs
Vinnustofan byggir á mest seldu stjórnunarbók 
allra tíma: 7 Habits of Highly Effective People,
eftir Stephen Covey.
7. – 9. september.

Samningatækni
Þátttakendur fá hagnýta þjálfun í samninga-
tækni sem höfðar til þeirra áskorana sem
samningamenn standa frammi fyrir.
8. september.

Excel grunnnámskeið
Hagnýtt námskeið fyrir þá sem vilja bæta 
þekkingu sína og færni í notkun Excel.
15. september.

Greining ársreikninga
Hagnýtt námskeið fyrir þá sem vilja dýpka 
skilning sinn á greiningu ársreikninga.
12. – 26. september.

Grunnatriði verkefnastjórnunar
Farið er yfir aðferðir við gerð á góðri verkefna-
áætlun og einkenni árangursríkra verkefna.
3. – 4. október.

Fjármál – skilningur, greiningar, 
fjárfestingar
Arðsemi og nýting fjármagns, verðmat fyrirtækja,
sjóðstreymisflæði, greining ársreikninga o.fl.
3. – 17. október.

Framkoma og tjáning
Þátttakendur eru þjálfaðir í að tjá sig með
skýrum hætti, tala af öryggi fyrir framan hóp 
af fólki, leggja áherslur á aðalatriði og auka þar
með áhrifamátt sinn og útgeislun.
25. október.

Ábyrgð og árangur stjórnarmanna
Ítarleg kynning á lagalegum, fjárhagslegum og
siðfræðilegum þáttum til að efla faglegan grunn
og ábyrgð stjórnarmanna.
12. október – 9. nóvember.


