
Leiðbeiningar við umsóknareyðublað 2017: 

Doktorsstyrkir Rannsóknasjóðs Háskóla Íslands/ Háskólasjóður Eimskipafélags 
Íslands 

 

 
Almennt: Umsóknareyðublaðið er fyrir báða sjóðina. Umsókn skal skila í tölvutæku formi á vefsíðu 
sjóðanna. Ekki er nauðsynlegt að skila inn útprentun af umsókn né undirrituðu eintaki. 
Umsókn má vera á ensku. Þó skulu heiti verkefnis, lykilorð og útdráttur vera á báðum tungumálum. 
Ófullnægjandi umsóknir hljóta ekki afgreiðslu. Umsækjendum er einnig bent á að afla tilskilinna leyfa 
vegna umsóknarinnar s.s. Persónuverndar, vísindasiðanefndar og/eða Tilraunadýranefndar þar sem 
það á við. 
 
Hægt er að vista formið – þarf þó að fylla inn í tvo skyldureiti (nafn og netfang leiðbeinanda) og eru 
þeir gulmerktir. Smellt er á „vista“ efst í eyðublaði – birtist þá tengill sem umsækjandi þarf að vista 
hjá sér.  
Best er að renna forminu upp og niður með stikunni – skrollið virkar ekki. Eftir að umsókn er send 
inn er hægt að prenta hana út. Velja „prenta“ efst í formi. 
 
Umsækjendum er bent á að kynna sér greinargerð við mat á doktorsumsóknum: 
http://sjodir.hi.is/sites/sjodir.hi.is/files/greinargerd_vid_mat_a_doktorsumsoknum_fyrir_arid_2017_
netid_0.pdf  

 
ATH. að strangt er tekið á lengdarmörkum texta og gildir þá einu hvort um skráð er í hólfin í sjálfu 
eyðublaðinu eða hvort sent er sem fylgiskjal. 

 

UMSÓKNARLEIÐ:  
 
Veljið úr lista: 
Leið A - Sameiginleg umsókn leiðbeinanda og stúdents.  
Leið B - Leiðbeinandi sækir um án stúdents. 

 
Ef samstarf leiðbeinanda og stúdents er hafið skal sækja um eftir leið A. 
Ef ekki liggur fyrir samþykkt á doktorsnámi í deild skal settur fyrirvari um 
það. Upplýsingar um þetta skulu koma fram í lið 4.8 á eyðublaði. 

Nafn leiðbeinanda:    

Nafn nemanda:  (ef sótt er um leið A) 

 VERKEFNI 

1.1.1 HEITI 
VERKEFNIS:  

(á íslensku). Mest 60 stafir. 

1.1.2 HEITI 
VERKEFNIS:  

(á ensku). Mest 60 stafir. 

1.2.1 LYKILORÐ:  (á íslensku). Ekki fleiri en fimm. Íslensku lykilorðin eiga að vera í nefnifalli, eintölu. 

1.2.2 LYKILORÐ:  (á ensku). Ekki fleiri en fimm. 

1.2.3.FJÖLDI ÁRA 
SEM ÓSKAST STYRKT: 

Veljið 1/2/3 ár 

1.3.1 ÚTDRÁTTUR:  (á íslensku). Hámark 200 orð. 

1.3.2 ÚTDRÁTTUR:  (á ensku). Hámark 200 orð. 

1.4 STAÐA 
ÞEKKINGAR OG 

VÍSINDALEGT GILDI, 

Greinargerð um vísindalegt gildi verkefnisins og stöðu þekkingar á fræðasviðinu. Greinið 
frá meginmarkmiðum og skiptið í sérmarkmið eftir því sem við á. Rannsóknaáætlun skal 
greina frá aðferðum og tímaáætlun. Áætluninni skal skipta upp í verkþætti ef við á. (Allur 

http://sjodir.hi.is/sites/sjodir.hi.is/files/greinargerd_vid_mat_a_doktorsumsoknum_fyrir_arid_2017_netid_0.pdf
http://sjodir.hi.is/sites/sjodir.hi.is/files/greinargerd_vid_mat_a_doktorsumsoknum_fyrir_arid_2017_netid_0.pdf


MARKMIÐ, 
RANNSÓKNAÁÆTLUN 

OG AÐFERÐIR:  

liður hámark 5 bls., miðað við A-4, 12 pt. 1,15 línubil eða 2250 orð). ATH: Netútgáfan 
ræður aðeins við texta. Ef um myndir eða töflur er að ræða þá er hægt að senda allan 
liðinn sem viðhengi (pdf eða word), velja + í eyðublaði eða til solveign@hi.is 

1.5 HEIMILDALISTI:  Aðeins aðalheimildir. 

 LEIÐBEINANDI 

2.1 NAFN 
LEIÐBEINANDA:  

 

2.2 KENNITALA:  Muna bandstrik 

2.3 AÐSETUR:  Aðsetur í H.Í. eða stofnunum. 

2.4 NETFANG:   

2.5 STARFSHEITI:   

2.6.1 FRÆÐASVIÐ:  Veljið úr lista. Félagsvísindavið – Heilbrigðisvísindasvið – Hugvísindasvið – 
Menntavísindasvið - Verkfræði- og náttúruvísindasvið - Annað 

2.6.2 DEILD:   

2.7 LEIÐBEININGARFERILL LEIÐBEINANDA: 

2.7.1 FJÖLDI 
BRAUTSKRÁÐRA 

MEISTARANEMA S.L. 
5 ÁR:  

 

2.7.2 FJÖLDI 
BRAUTSKRÁÐRA 

DOKTORA FRÁ 
UPPHAFI :  

 

2.7.3 FJÖLDI 
DOKTORSNEMA Í 

NÁMI:  

 

2.7.4 SETA Í 
DOKTORSNEFNDUM 

Fj nefnda 

2.8 
SAMSTARFSAÐILAR Í 

RANNSÓKNUM:          

Nefnið 3 dæmi um alþjóðlegt samstarf leiðbeinanda í rannsóknum. 

 NEMANDI 

3.1 NAFN NEMANDA:   

3.2 KENNITALA:   Muna bandstrik. 

3.3 KYN: Veljið úr lista. Karl/Kona/Annað 

3.4 HEIMILISFANG:   

3.5 NETFANG:  

3.6 SÍMI:   

3.7 SKRÁ YFIR BIRT 
RITVERK NEMANDA:  

 

3.8 MEÐMÆLENDUR: 
 
Nöfn allt að 3 aðila og netföng. 

4.1 NÁMSFERILL 
NEMANDA Í 

HÁSKÓLA:  
Afrit af prófskírteinum 

- 
4.1.1 

Prófgráða 
4.1.2 

Einkunn 
4.1.3 Fjöldi 

eininga lokið 
4.1.4 Upphaf 

náms (mán/ár) 

4.1.5 Lok 
náms 

(mán/ár) 

4.1.6 
Háskóli og 

deild 



með einkunnum skal 
fylgja með 

umsókninni og, ef við 
á, afrit af einkunnum í 

námskeiðum í 
núverandi 

framhaldsnámi. Sjá lið 
4.2.  

1 
      

2 
      

3 
      

4 
      

5 
      

6 
      

7 
      

 

4.2 VOTTUN Á 
NÁMSFERLI 
NEMANDA:  

 

Skjöl sem votta námsferil nemanda (prófskírteini o.fl.). ATH. Þeir sem áður hafa sent 
umsókn til sjóðanna þurfa ekki að senda skjölin aftur (haka í viðeigandi box), heldur 
aðeins það sem bæst hefur við eftir síðustu umsókn. Velja + í eyðublaði eða sendist til 
solveign@hi.is. 

4.3 VIÐ HVAÐA 
HÁSKÓLADEILD 

VERÐUR NÁMIÐ 
STUNDAÐ?:  

*sjá neðst í skjali „Yfirlit yfir deildir HÍ“ 

4.4.1 FJÖLDI EININGA 
Í NÁMSKEIÐUM 

(ECTS):  

 

4.4.2 FJÖLDI EININGA 
Í VERKEFNINU (ECTS):  

 

4.5.1 UPPHAF 
DOKTORSNÁMS:  

(mán/ár) 

4.5.2 ÁÆTLUÐ LOK:  (mán/ár) 

4.6 DOKTORSNEFND:  Ef búið er að skipa. 

4.7 AÐSTAÐA:  Stutt greinargerð um aðstöðu til námsins. 

4.8 ATHUGASEMDIR 
UMSÆKJENDA:  

T.d. nánari upplýsingar um námstíma (þeir sem hófu doktorsnám fyrir 2013), kennsla 
með námi, fæðingarorlof eða veikindi meðan á námi hefur staðið.  

5. STAÐFESTING 
UMSÓKNAR:  

Leiðbeinandi og stúdent hafa kynnt sér úthlutunarreglur og leiðbeiningar fyrir 
umsækjendur og munu uppfylla þær kvaðir sem þar er kveðið á um verði styrkur veittur 
til verkefnisins. Veljið já. 

*Yfirlit yfir deildir HÍ: 

• Deild erlendra tungumála, bókmennta og málvísinda/ Foreign Languages, Literature and Linguistic 

• Félags- og mannvísindadeild/ Social and Human Sciences 

• Félagsráðgjafadeild/ Social Work 

• Guðfræði- og trúarbragðafræðideild/ Theology and Religious Studies 

• Hagfræðideild/ Economics 

• Hjúkrunarfræðideild/ Nursing 

• Iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði- og tölvunarfræðideild/ Ind. Eng, - Mech. Eng, and Computer Science 

• Íslensku- og menningardeild/ celandic and Comparative Cultural Studies 

• Íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfadeild/ Sport, Leisure Studies and Social Education 

• Jarðvísindadeild/ Earth Sciences 

• Kennaradeild/ Teacher Education 

• Lagadeild/ Law 

• Líf- og umhverfisvísindadeild/ Life and Environmental Sciences 

• Lyfjafræðideild/ Pharmaceutical Sciences 

• Læknadeild/ Medicine 

• Matvæla- og næringafræðideild/ Food Science and Nutrition 

• Rafmagns- og tölvuverkfræðideild/ Electrical and Computer Engineering 

• Raunvísindadeild/ Physical Sciences 



• Sagnfræði- og heimspekideild/ History and Philosophy 

• Sálfræðideild/ Psychology 

• Stjórnmálafræðideild/ Political Science 

• Tannlæknadeild/ Odontology 

• Umhverfis- og byggingaverkfræðideild/ Civil and Environmental Engineering 

• Uppeldis- og menntunarfræðideild/ Education Studies 

• Viðskiptafræðideild/ Business Administration 

 

 

 

 


