Arkitekt
Náms- og starfsmöguleikar
Hvernig verð ég arkitekt?

Arkitekt?

Þessi bæklingur er ætlaður almenningi og tilvonandi nemendum í
arkitektúr til upplýsinga um störf og réttindi arkitekta.

Verk: Kálfaströnd
Arkitekt: Ólafur Óskar Axelsson, VA Arkitektar
Ljósmyndari: Helga Kvam

Hvað gera arkitektar?
Starfsvið arkitekta er fjölbreytt og varðar alla hönnun mannvirkja og skipulag.
Arkitektar veita ráðgjöf bæði fagurfræðilega og tæknilega. Sú ráðgjöf er
margþætt og snýr að efnisvali, byggingarstöðlum, öryggiskröfum og
skipulagi á borgar- og dreifbýlissvæðum. Arkitekt er löggilt starfsheiti.
Helstu verkefnasvið:
•
Hanna og gera uppdrætti að mannvirkjum og skipulagi svæða
•
Meta kostnað og verktíma
•
Útfæra og leggja gögn fyrir byggingar- og skipulagsnefndir
•
Hanna innréttingar og frágang innanhúss
•
Leita tilboða og annast samningagerð
•
Fylgja eftir verkefnum á byggingartíma
Sem arkitekt ertu í nánu samstarfi við aðra arkitekta, verkfræðinga og
verkkaupa. Starfið er að miklu leyti unnið á skrifstofu og er fólgið í hugmyndavinnu og teikningagerð en einnig eru arkitektar á byggingasvæðum
til að fylgja eftir verkefnum sínum.

Arkitektar á Íslandi
Fyrsti íslenski arkitektinn kom til starfa á landinu árið 1919 en síðan hefur
fjölgað jafnt og þétt í stéttinni og munu starfandi arkitektar vera um 250 í dag.
Arkitektafélag Íslands stendur vörð um hagsmuni stéttarinnar og hefur innan
sinna vébanda um 320 félagsmenn.

Byggingarlistin er fag hinna kröfuhörðu fyrir hina kröfuhörðu
(Þórarinn Þórarinsson arkitekt, fv. formaður AÍ)

Hvernig verð
ég arkitekt?

Verk: Þrjár göngubrýr yfir Hringbraut og Njarðargötu
Arkitekt: Studio Granda
Ljósmynd: Sigurgeir Sigurjónsson

Almennt
Nám til lögbundinna starfsréttinda tekur að lágmarki 5 ár. Almennt þarf
að ljúka 300 ECTS-einingum, sem skiptist í 180 ECTS-eininga BA-nám
og 120 ECTS eininga MA-nám frá skóla sem hefur verið viðurkenndur af
lögbærum stjórnvöldum í viðkomandi ríki. Á Íslandi er í boði 3 ára nám til
BA-gráðu en til að öðlast lögbundin starfsréttindi þarf að ljúka meistaragráðu frá viðurkenndum háskóla erlendis, en það tekur að öllu jöfnu 2 ár.
Einnig er hægt að taka allt námið erlendis.
Námið á Íslandi
Arkitektúrnám við Listaháskóla Íslands hefur verið í boði frá árinu 2002.
Námið fer að stærstum hluta fram í vinnustofum og er áhersla lögð á að
nemendur fái traustan grunn til framhaldsnáms í gegnum fjölbreytt verkefna
val. Nemendur læra grunnþætti byggingarlistarinnar og öðlast sérhæfða
kunnáttu til að takast á við sjónræn og tæknileg úrlausnarefni fagsins.
BA-nám í arkitektúr við Listaháskóla Íslands er grunnnám án fullgildra
starfsréttinda. Inntökuferlið fer þannig fram að nefnd skipuð fagaðilum velur
úr hópi umsækjenda. Valið byggir á mati á innsendum verkum og viðtölum.
Umsækjendur geta átt von á því að þurfa að mæta í verklegt próf.

Hvað skal hafa í huga þegar nám er valið?
Skoða skal vandlega að námið sé viðurkennt bæði í námslandinu og
á Íslandi. Arkitektaskólar geta haft afar mismunandi áherslur, sumir
eru tæknilegir en aðrir leggja meiri áherslu á hönnun, skipulagsmál og
samfélagslega þætti. Vert er að huga að þessum atriðum áður en endanleg
ákvörðun um skóla er tekin.
Gott er að setja sig í samband við skólann og ræða við nemendur hans ef
þess er kostur. Margir skólar eru með opið hús fyrir væntanlega nemendur
þar sem hægt er að skoða aðstöðu og ræða við kennara. Einnig getur verið
gagnlegt að hafa samband við aðra Íslendinga sem sótt hafa nám í við
komandi skóla.
Réttindi til að leggja fyrir teikningar
Auk löggildingar þarf að afla sérstakra réttinda til þess að leggja teikningar
fyrir hjá byggingarfulltrúa en til þess að fá slík réttindi þurfa arkitektar
að hafa að baki nokkra starfsreynslu ásamt því að ljúka námskeiði með
fullnægjandi hætti á vegum Mannvirkjastofnunar.

Arkitektafélag
Íslands

Verk: Snæfellsstofa
Arkitekt: Arkís Arkitektar
Ljósmynd: Sigurgeir Sigurjónsson

Arkitektafélag Íslands var stofnað árið 1936 og fékk núverandi nafn 1956.
Félagið á sér þau markmið að stuðla að góðri byggingarlist, efla samvinnu
félagsmanna og standa vörð um hagsmuni þeirra.
Félagar í AÍ eru bundnir af siðareglum sem félagið hefur sett sér og snúast
um þau meginatriði sem arkitekt ber að hafa að leiðarljósi í starfi sínu:
„Arkitekt skal í starfi sínu stuðla að aukinni virðingu fyrir og viður
kenningu á góðri byggingarlist, umhverfi og arkitektastarfinu. Hann skal
ætíð hafa í huga og virða hagsmuni þeirra, sem nota munu og njóta verka
hans. Arkitekt skal taka tillit til áhrifa verka sinna á mannlegt samfélag,
náttúru og umhverfi í víðtækasta skilningi.“

Starfsemi og þjónusta félagsins
AÍ rekur skrifstofu í Reykjavík sem heldur utan um fjölþættan rekstur
félagsins. Einnig er þar starfrækt miðstöð upplýsinga fyrir félaga og
almenning um málefni arkitekta auk þjónustu í tengslum við hönnunar
samkeppnir. AÍ hefur í félagi við aðra staðið að fjölbreyttri útgáfu um
fagleg málefni byggingarlistar.
AÍ starfar náið bæði með stjórnvöldum og félögum og hagsmunaaðilum
í byggingariðnaði og hefur um árabil tekið þátt í undirbúningi árlegrar
ráðstefnu undir kjörorðunum: Samstarf er lykill að árangri.
Félagið veitir umsagnir og ráð um lagafrumvörp og reglugerðir um allt
sem lýtur að byggingarlist og hagsmunum greinarinnar. Að undirlagi AÍ
var mótuð Menningarstefna í mannvirkjagerð – Stefna íslenskra stjórnvalda í byggingarlist. Sú stefna var fyrst gefin út 2007 og hefur verið staðfest
með litlum breytingum af öllum ríkisstjórnum sem setið hafa síðan.
Arkitektafélag Íslands er aðili að UIA, Alþjóðasamtökum arkitekta, og
hefur náið samráð við fagfélög arkitekta á Norðurlöndum.
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