
FERÐASTYRKIR DOKTORSNEMA – SKILYRÐI 

  

• Nemandi verður að vera skráður í doktorsnám við Háskóla Íslands.  
• Nemandi verður að hafa sinnt árlegri skráningu hjá nemendaskrá (á að eiga sér stað í mars ár hvert). 
• Nemandi verður að hafa framlag á ráðstefnu (veggspjald, erindi).  
• Starfsmenn Háskóla Íslands í doktorsnámi eru ekki styrktir – þeir hafa aðgang að Sáttmálasjóði. 
• Þeir sem hafa verið skráðir í doktorsnám lengur en sem nemur einu ári eftir eðlilega námslengd (3-4 
ár, misjafnt eftir deildum) geta ekki vænst styrks úr sjóðnum.  
• Þeir sem hafa hlotið styrk úr sjóðnum þrisvar sinnum eða fengið sem nemur 225.000 kr. 
styrkupphæð geta ekki vænst þess að fá styrk úr sjóðnum aftur.  

 
 Þeir sem eru á öðru, þriðja eða fjórða ári í doktorsnámi sitja fyrir við forgangsröðun styrkja. Eins og 
áður er gæði ráðstefna og framlag doktorsnemans atriði til forgangsröðunar styrkja.  

Umsækjandi hefur möguleika á að fá styrki úr sjóðnum að hámarki þrisvar sinnum, 75.000 kr. á hverju 
styrkári eða sem samsvarar 225.000 kr. heildarstyrkupphæð, að því gefnu að umsækjandi uppfylli 
skilyrði sjóðsins. Kjósi umsækjandi það heldur, er hægt að óska eftir því að fá styrkina á styttra 
tímabili eða því sem nemur tveimur eða þremur ferðastyrkjum á einu ári (150.000 kr. eða 225.000 kr.)  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TRAVEL GRANTS FOR PHD STUDENTS – GENERAL CONDITIONS 

  

• The student has to be registered in his/hers PhD program at the University of Iceland.  

• The student has to register for the annual course registration (in March each year).  

• The student has to contribute with presentation or poster etc. at the conference.  

• The University of Iceland staffs (in PhD program) is not eligible for these grants.  

• Those who have drawn over on their PhD program for more than ONE year are not qualified for 

grants. The length of each program is 3-4 years, depending on various faculty rules.  

• Those who have received a grant from the Travel Fund three times or received  the equalent to 

225.000 kr. can not expect to receive a grant from the Fund again. 

  

Those PhD students who are in year two, three or four on their PhD program (depending on faculty 

rules) are to be prioritized for grants. As in earlier grant allocations, the quality of the conference and 

the students’ contribution are important factors when grants are allocated. 

Applicant has the possibility to receive a grant from the Fund to a maximum of three times, 75.000 kr. 

each grant year or equivalent to 225.000 kr., provided that the applicant meets the requirements of 

the Fund. If the applicant prefers it is possible to receive the grants in a shorter time period, 

equivalent to two or three grants in one year (150.000 kr. or 225.000 kr.) 


