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________________________________________________________ 
Aðgangsviðmið Listaháskóla Íslands 
Almenn lýsing 
 
Allar námsbrautir í bakkalárnámi Listaháskóla Íslands tilheyra fræðasviðinu 
listir. Almenn aðgangsviðmið eru stúdentspróf eða sambærilegt nám. Þeir sem 
ekki uppfylla þessi almennu inntökuskilyrði þurfa að sýna fram á þroska  og 
þekkingu sem meta má til jafns við það nám sem á vantar. Í öllum tilfellum 
þarf umsækjandi að hafa lokið a.m.k. 105 einingum á framhaldsskólastigi. 
Greinargerð þar að lútandi skal fylgja umsókn. Einnig er æskilegt að nemendur 
hafi stundað listnám í tilteknum greinum eins og fram kemur í 
aðgangsviðmiðum deilda.  

 
 

 
________________________________________________________ 
Aðgangsviðmið fyrir hönnunar- og arkitektúrdeild 
 
Umsækjandi skal hafi lokið stúdentsprófi eða sambærilegu námi.  
 
Undirbúningur samkvæmt aðalnámsskrá: 
 

• undirbúningsnám frá hönnunar- eða myndlistardeildum. 
Og / eða  

• undirbúningsnám frá sambærilegum sérskólum. 
Og / eða  

• þekking og hæfni sem fengin er út frá eigin reynslu. 
 
 
Athugið: Umsækjendur sem koma til greina varðandi skólavist eru boðaðir í  
viðtöl og inntökupróf að vori. 
 

 
 
 
________________________________________________________ 
Aðgangsviðmið fyrir myndlistardeild 
 
Umsækjandi skal hafi lokið stúdentsprófi eða sambærilegu námi.  
 
Undirbúningur samkvæmt aðalnámsskrá: 
 

• undirbúningsnám frá hönnunar- eða myndlistardeildum. 
Og / eða  

• undirbúningsnám frá sambærilegum sérskólum. 
  Og / eða 

• þekking og hæfni sem fengin er út frá eigin reynslu. 
 

 
Athugið: Umsækjendur skulu safna sýnishornum af verkum sínum saman í 
möppu (portfólíó) sem þeir leggja fram með umsókn. Þeir sem koma til greina 
varðandi skólavist eru boðaðir í viðtöl, 
 
________________________________________________________ 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________ 
Aðgangsviðmið fyrir sviðslistadeild 
 
Dansbraut 
 
Umsækjandi skal hafi lokið stúdentsprófi eða sambærilegu námi.  
 
Undirbúningur samkvæmt aðalnámsskrá: 
 

• framhaldsstig í dansi eða sambærilegu námi. 
  Og / eða  

• undirbúningsnám frá sérskólum. 
  Og / eða  

• þekking og hæfni sem fengin er út frá eigin reynslu. 
 
Athugið: Umsækjendur sem koma til greina varðandi skólavist eru boðaðir í 
viðtöl og inntökupróf að vori. 
 
 
Sviðshöfundabraut og leikarabraut 
 

Umsækjandi skal hafi lokið stúdentsprófi eða sambærilegu námi.  
 
Undirbúningur samkvæmt aðalnámsskrá: 
 

• listnám á framhaldsskólastigi. 
  Og / eða  

• undirbúningsnám frá sérskólum. 
  Og / eða 

• þekking og hæfni sem fengin er út frá eigin reynslu. 
 
 
Athugið: Umsækjendur sem koma til greina varðandi skólavist eru boðaðir í 
viðtöl og inntökupróf að vori. 
 
 
 
________________________________________________________ 
Aðgangsviðmið fyrir tónlistardeild 
 
Umsækjandi skal hafa lokið stúdentsprófi eða sambærilegu námi.  
 
Undirbúningur samkvæmt þessum aðgangsviðmiðum: 
 

• framhaldsnám samkvæmt aðalnámsskrá tónlistarskólanna.  
   Og / eða 

• undirbúningsnám frá sérskólum. 
   Og / eða 

• þekking og hæfni á tónlist sem fengin er út frá eigin reynslu. 
 
 
Athugið: Þeir sem uppfylla almenn inntökuskilyrði eru boðaðir í stöðupróf að 
vori í tónfræði, hljómfræði og tónheyrn. Auk þess eru umsækjendur um nám í 
hljóðfæraleik/söng, skapandi tónlistarmiðlun og kirkjutónlist boðaðir í 
áheyrnaprufu og umsækjendur um nám í tónsmíðum eru boðaðir í viðtal. 
________________________________________________________ 

 


