
NÝDOKTORASTYRKIR HÁSKÓLA ÍSLANDS 

POSTDOCTORAL GRANTS 

Leiðbeiningar / Guidelines 

Umsókn má vera á ensku / Applications may be in English. 

Hægt er að vista formið – þarf þó að fylla inn í þrjá skyldureiti (nafn, netfang og fyrirhugað 

fræðasvið). Smellt er á „Klára seinna“ efst í eyðublaði – birtist þá tengill sem umsækjandi 

þarf að vista hjá sér. Til að senda inn umsókn, smellið á hnappinn „Senda form“ efst í formi. 

Pdf-útgáfa af umsókninni verður þá send á netfangið sem gefið er upp í umsókn. 

Please note that the form can be saved – however three mandatory fields must be filled in 

(name, email and proposed UI school). Press “Klára seinna” at the top of the form – 

applicant then must save the link that appears. To send in the application, press „Senda 

form“ at the top of the form. A pdf-version of the application will be sent to the email 

address given in the application. 

Öll innsend fylgigögn skulu vera í PDF formi. 

All supporting documents shall be in PDF format. 

 

 

1.1 Nafn / Name: (Skyldureitur/Mandatory) 

1.2 Kennitala / Icelandic ID-no: Leave blank if not applicable.  

1.3 Fyrirhugað Fræðasvið / Planned School: Choose from list (Skyldureitur / Mandatory) 

1.4 Netfang / Email: (Skyldureitur / Mandatory) 

2.1 Heiti verkefnis / Project Title: Hámark 60 stafir / Max 60 letters 

2.2 Útdráttur / Abstract: Hámark 200 orð / Max 200 words 

2.3 Rannsóknaáform og -áætlun/Research plan:  

Greinargerð um vísindalegt gildi verkefnisins og stöðu þekkingar á fræðasviðinu. Greinið frá 
meginmarkmiðum og skiptið í undirmarkmið eftir því sem við á. Rannsóknaáætlun skal 
greina frá aðferðum og tímaáætlun. Áætluninni skal skipta upp í verkþætti ef við á. Hámark 4 
bls. (utan við heimildaskrá), miðað við A-4, 12 pt., calibri, 1,5 línubil og 2,5 cm í spássíu.  



A document on the scientific novelty of the project and the state of the art in the research 
field. In this document, it is important to describe the main objectives along with any special 
objectives where appropriate. The research plan must describe methods and include a 
timetable. 4 pages maximum (references excluded), based on A-4, 12 pt., calibri, 1,5 line 
spacing and 2.5 margins.PDF form / PDF format 

 
3.1 Afrit af doktorsskírteini / Certificate of PhD degree 

PDF form / PDF format 

3.2 Náms- og starfsferill / Curriculum vitae:  

PDF form / PDF format 

3.3 Skrá yfir rit umsækjanda/List of publication:  

PDF form / PDF format 

3.4 Samstarfsaðilar við Háskóla Íslands (staðfesting verður að fylgja) / Partner/s at the 

University of Iceland (UI statement of support should be enclosed):  

Sjá sniðmát / See template 

PDF form / PDF format 

3.5 Umsagnaraðilar / Reviewers:  

Nafn, staða, stofnun, tölvupóstfang, almennar upplýsingar um tengsl við umsækjanda. 

Umsagnaraðilar sendi umsögn (PDF form) á rannsoknasjodir@hi.is - sjá nánar um 

fyrirkomulag í auglýsingu.  

Name, position, institute, email, general information on relationship with applicant. 

Reviewers shall submit a a letter of reference (PDF format) directly to rannsoknasjodir@hi.is 

- see announcement for further details. 

3.6 Upplýsingar um veikinda- eða fæðingarorlof  að loknu doktorsprófi  / Information 

regarding sick leave or parental leave since completing the PhD: 

3.7 Aðrir styrkir sem sótt er um / Other applied grants 

Vinsamlega tilgreindu aðra styrki sem sótt hefur verið um í aðra sjóði / Please state other 

grants that you have applied for in other funds. 

 

 

https://www.hi.is/sites/default/files/brynjadis/2023_hi_stadfesting_ui_statement_of_support.docx
https://www.hi.is/sites/default/files/brynjadis/2023_hi_stadfesting_ui_statement_of_support.docx
mailto:rannsoknasjodir@hi.is
mailto:svavarst@hi.is

