
 
 

Nýdoktorastyrkir Háskóla Íslands 2019 
(English below) 

Háskóli Íslands auglýsir allt að 10 nýdoktorastyrki sem ætlaðir eru vísindamönnum sem hafa 
lokið doktorsprófi á síðastliðnum sjö árum og verða þeir veittir til allt að þriggja ára. Tekið er 
tillit til veikinda og fæðingarorlofs við mat á tíma að loknu doktorsprófi.  

Stjórn Rannsóknasjóðs annast mat, forgangsröðun umsókna og úthlutun. Við mat á 
umsóknum er fyrst og fremst farið eftir rannsóknaáformum, rannsóknaáætlun og ritvirkni 
umsækjanda, með tilliti til þess tíma sem liðinn er frá doktorsprófi. Við val á milli 
umsækjenda verður enn fremur litið til þarfa hvers fræðasviðs fyrir sig. Fræðasvið Háskóla 
Íslands eru Félagsvísindasvið, Heilbrigðisvísindasvið, Hugvísindasvið, Menntavísindasvið, 
Heilbrigðisvísindasvið og Verkfræði- og náttúruvísindasvið. 

Með umsókn þarf að fylgja staðfesting, frá fræðasviði, deild eða stofnun við Háskóla Íslands, 
á að umsækjandi njóti fullnægjandi aðstöðu og hafi aðgang að búnaði til að stunda 
fyrirhugaðar rannsóknir eftir því sem við á (sjá sýnishorn) Einnig skal umsækjandi senda með 
afrit af doktorsprófskírteini eða skila inn staðfestingu frá viðkomandi háskóla um að 
umsækjandi verji doktorsritgerð sína fyrir 1. júlí 2019.  

Umsóknarfrestur er til og með 15. janúar 2019. Miðað er við að styrkþegar hefji störf sem 
fyrst en eigi síðar en í september 2019. 

Um ráðningarferlið fer eftir reglum nr. 569/2009 og öðrum lögum og reglum eftir því sem við 
á. Um tímabundna ráðningu er að ræða til allt að þriggja ára. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.  

Við ráðningar í störf við Háskóla Íslands er tekið mið af jafnréttisáætlun háskólans. 

Vakin er athygli á málstefnu Háskóla Íslands. 

Nánari upplýsingar, þ.á.m. um ofangreinda staðfestingu á aðstöðu, veitir Svavar Steinarr 
Guðmundsson, vísinda- og nýsköpunarsviði (svavarst@hi.is). Umsóknum skal skilað rafrænt, 
umsóknareyðublað ásamt leiðbeiningum má finna á vefslóðinni: 
http://sjodir.hi.is/nydoktorastyrkir_haskola_islands  
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Postdoctoral Grants 2019 
 

The University of Iceland announces up to 10 postdoctoral grants, awarded for as much as 
three years. The grants are intended for researchers who have completed a PhD in the last 
seven years. Time spent on sick leave or parental leave is taken into account regarding the 
period since completing a PhD.  

The Board of the Research Fund will be responsible for evaluating and ranking applications 
and awarding the grants. Evaluation of applications shall be based first and foremost on the 
applicant's research plan and research output, with consideration of the time elapsed since 
completing a PhD. Selection of applicants will also be based on the needs of individual 
schools. The schools at the University of Iceland are the School of Social Sciences, School of 
Health Sciences, School of Humanities, School of Education and School of Engineering and 
Natural Sciences. 

Applications must include a letter of support from a University of Iceland 
school/faculty/institute confirming that the applicant has access to the necessary facilities 
and equipment (see example). Applicants must also enclose a copy of their PhD diploma or a 
letter from their university confirming that they will defend their doctoral thesis before 1 
July 2019.  

The application deadline is 15 January 2019. Successful applicants should be able to start 
work no later than September 2019. 

The hiring process is in accordance with Regulation no. 569/2009 and other laws and 
regulations that apply. Appointments will be temporary, for a maximum period of three 
years. 

Salary will be in accordance with the wage agreement between the Minister of Finance and 
the relevant trade union.  

Appointments at the University of Iceland take into account the Equal Rights Policy. 

Please also note the University of Iceland Language Policy. 

For further information, including directions for obtaining letters of support, please contact 
Svavar Steinarr Guðmundsson at the Division of Science and Innovation (svavarst@hi.is).  

Applications should be submitted online, the application form and instructions can be found 
here: http://sjodir.hi.is/node/16245  

http://sjodir.hi.is/node/16244
https://english.hi.is/university/equal_rights_policy
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