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Velkomin til náms í Matvæla- og næringarfræðideild Háskóla Íslands 
 

 
Í handbók meistaranáms hafa verið teknar saman ýmsar gagnlegar upplýsingar fyrir 
nemendur í meistaranámi. Gerð er grein fyrir þeirri þjónustu sem veitt er og leitast við að 
útskýra ýmsar reglur, tímamörk, samstarf við kennara og frágang á lokaverkefnum. Einnig er 
bent á vef  Háskóla Íslands og vef Matvæla- og næringarfræðideildar þar sem nemendur hafa 
aðgang að ýmsum hagnýtum upplýsingum sem þeir eru hvattir til að kynna sér. Handbókin er 
í stöðugri mótun og er uppfærð árlega og oftar ef þörf krefur. Því er mikilvægt að kennarar og 
nemendur komi á framfæri ábendingum um efnistök og framsetningu eftir því sem við á. Til 
grundvallar að þessari handbók liggja reglur um meistaranám við Heilbrigðisvísindasvið 
Háskóla Íslands, nr. 140/2014. 

 
 
 
Umsókn 

 

Umsóknum skal skilað til nemendaskrár Háskóla Íslands á sérstöku rafrænu eyðublaði sem er 
aðgengilegt á vef skólans, að höfðu samráði við deild eða kennara deildar um námsáform sín 
ef við á. Sjá frekari upplýsingar um umsóknir í framhaldsnám á vef HÍ.  
Umsóknarfrestur um meistaranám er samkvæmt reglum Háskóla Íslands 15. apríl Umsóknir 
erlendis frá eru opnar í byrjun desember en skulu vera komnar inn fyrir 1.febrúar. 
 
Gögn sem fylgja skulu umsókn eru eftirfarandi: 

a. Greinargerð um námsmarkmið og áhugasvið umsækjanda. 
b. Náms- og starfsferilskrá. 
c. Staðfest afrit af prófskírteini, hafi umsækjandi lokið bakkalárprófi frá öðrum háskóla en     
           Háskóla Íslands. 
 
Í einhverjum tilfellum getur deild óskað eftir frekari upplýsingum sérstaklega ef ákvörðun um 
rannsóknarverkefni liggur fyrir m.a. um fjármögnun og nafn fyrirhugaðs leiðbeinanda. 
 
Fylgiskjölum sem ekki eru rafræn skal komið til skrifstofu deildar. Fjallað er um umsóknir á 
kennara- og deildarfundi sem samþykkir (með fyrirvara ef þess er þörf) eða synjar með 
rökstuðningi.  
 
 
Framhaldsnámsnefnd 
 
Framhaldsnámsnefnd Matvæla- og næringarfræðideildar Háskóla Íslands, er skipuð fulltrúum 
úr hópi fastra kennara einum úr hvorri grein, auk fulltrúa deildar í doktorsnámsnefnd 
Heilbrigðisvísindasviðs.  Deildarstjóri skrifstofu starfar með nefndinni og situr fundi hennar. 
 
 
 

http://www.hi.is/
http://www.hi.is/
http://www.hi.is/matvaela_og_naeringarfraedideild/forsida
http://www.hi.is/matvaela_og_naeringarfraedideild/forsida
http://www.hi.is/adalvefur/reglur_nr_140_2014
http://www.hi.is/node/300999/
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Mat á umsóknum 
______________________________________________________________________________________ 

Framhaldsnámsnefnd leggur mat á umsóknir um MS nám, tekur afstöðu til hvort umsækjendur 
þurfi að auka undirbúning sinn fyrir meistaranám með því að taka námskeið úr grunnnámi 
(forkröfur) og gerir tillögu að samþykkt á deildar-/kennarafundi.  Hver umsókn er metin 
sérstaklega og fjallað um hana á einstaklingsgrunni. 
Deildar-/kennarafundur tekur endanlega ákvörðun í mati á umsóknum til meistaranáms við 
deildina. 
Að umfjöllun lokinni sendir deildarstjóri tilynningu um  niðurstöðuna og sendir tilkynningu  til 
nemendaskrár. Afgreiðsla deildar skal skráð í rafrænt kerfi nemendaskrár. 
 
Tímaplan umsókna og skráninga 
 

Skil  Afgreiðsla Skráning 
15.apríl 26.maí fyrir 10.júlí 

15.október 26.nóvember fyrir 6.janúar 

  
Skráning og greiðsla skrásetningargjalds er forsenda þess að nám geti hafist eða haldið áfram 
og þar með forsenda fyrir brautskráningu. 

 
 

Inntökuskilyrði  
 

 
Meistarapróf í matvælafræði: 
Umsækjendur skulu hafa lokið B.S. prófi frá deildinni eða hafa sambærilegt próf sem 
matvæla- og næringarfræðideild viðurkennir með meðaleinkunnina 6,5 eða hærra. Auk 
þess geta verið forkröfur/undirbúningsnámskeið sem verður að ljúka áður en hægt er að 
hefja MS-nám.  
 
Meistarapróf í næringarfræði: 
Umsækjendur skulu hafa lokið grunnnámi í næringarfræði á háskólastigi (BS próf) með 
lágmarkseinkunn 7,0.  Nemendur sem hafa lokið BS prófi í skyldum greinum (á sviði 
heilbrigðisvísinda, lífvísinda eða raungreina),  með lágmarkseinkunn 7,0, geta sótt um 
inngöngu í meistaranám í næringarfræði en þurfa alla jafna að ljúka forkröfu-
námskeiðum áður en þeir eru formlega teknir inn í MS nám. Að jafnaði tekur 1-3 misseri 
að ljúka forkröfunámskeiðum, eftir því hver bakgrunnur nemenda er.  

  Nemendum með BS eða BA nám úr öðrum greinum (á sviði hug-  félags- eða menntavísinda)     
  er bent á að skrá sig í BS nám í næringarfræði og ljúka þar fyrstu 2 námsárunum áður en þeir    
  sækja um MS nám í næringarfræði 

 
Heimilt er að víkja frá inntökuskilyrðum ef stúdent hefur sýnt hæfni til rannsóknastarfa 
t.d. með birtingu vísindagreina.   
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Almennar upplýsingar skólaárið 2017-2018 
___________________________________________________________________________________ 
 

Skrifstofa Matvæla og næringarfræðideildar er á 1. hæð á Eiríksgötu 29, sími 543-8408, 
netfang: mn@hi.is. Hún er opin frá kl. 09:00-12:00 alla virka daga. Upplýsingar um netföng, 
símanúmer, stundatöflur o.fl. er að finna á vef Matvæla- og næringarfræðideildar. Auður 
Ingólfsdóttir er deildarstjóri skrifstofu Matvæla- og næringarfræðideildar. Viðtalstímar eru 
eftir samkomulagi og eru nemendur beðnir um að senda tölvupóst á netfangið  auduring@hi.is  
eða hringja í s. 543 8408 ef þeir vilja panta tíma.  

 
 Verkefnastjóri framhaldsnáms 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Guðrún Kristín Sigurgeirsdóttir er verkefnastjóri framhaldsnáms. Skrifstofa hennar er á 1. 
hæð á Eiríksgötu 29. Viðtalstímar eru eftir samkomulagi og eru nemendur beðnir um að 
senda tölvupóst á netfangið  gks@hi.is eða hringja í s. 543 8410 ef þeir vilja panta tíma.  

 
 Deildarforseti Matvæla- og næringarfræðideildar 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Guðjón Þorkelsson er deildarforseti Matvæla- og næringarfræðideildar, 
gudjont@matis.is. .  
Varadeildarforseti er Bryndís Eva Birgisdóttir, beb@hi.is. 

 
Framhaldsnámsnefnd 
 
Framhaldsnámsnefnd Matvæla- og næringarfræðideildar Háskóla Íslands, er skipuð fulltrúum 
úr hópi fastra kennara einum úr hvorri grein, auk fulltrúa deildar í doktorsnámsnefnd 
Heilbrigðisvísindasviðs.  Deildarstjóri skrifstofu starfar með nefndinni og situr fundi hennar. 
 Deildarforseti deildar situr fundi og starfar með nefnd eftir því sem óskað er eftir.  Nefndin 
upplýsir á deildarfundi, eða eftir atvikum kennarafundi greina, um störf sín.  Fundargerðir 
skulu haldnar og vera aðgengilegar öllum deildarmönnum.  Nefndarmenn skulu skipaðir af 
deildarfundi til 2ja ára í senn. Hlutverk nefndarinnar er að afgreiða umsóknir um meistaranám. 
Nefndin auglýsir meistaranám á vefsíðu deildarinnar með leiðbeiningum um umsóknarferli. 
Nefndin skal einnig fjalla um meiriháttar breytingar á námsáætlun eftir upphaf náms og sinna 
öðrum málum sem  henni kunna að vera falin.  
 
Verksvið nefndar: 
• Umsóknir um framhaldsnám. 
• Undanþágur og forkröfur 
• Prófdómarar 
• Umkvartanir nemenda um nám og rannsóknarverkefni 
• Rannsóknaráætlanir og samningar um verkefni 
• Framvinduskýrslur  
• Mat á umsóknum um doktorsnám 

 
 

mailto:mn@hi.is
mailto:mn@hi.is
http://www.hi.is/matvaela_og_naeringarfraedideild/starfsfolk
http://www.hi.is/matvaela_og_naeringarfraedideild/starfsfolk
http://www.hi.is/matvaela_og_naeringarfraedideild/starfsfolk
mailto:auduring@h
mailto:auduring@h
mailto:gks@hi.is
mailto:gks@hi.is
mailto:beb@hi.is
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Vinnuaðstaða fyrir nemendur  
MoN leigir húsnæði af Matís og þar fer fram framhaldsnám í matvælafræði og hafa 
nemendur þá starfs- og námsaðstöðu þar.  Nánari upplýsingar um aðstöðu er að finna á 
vef  Matís og hjá viðkomandi leiðbeinanda. 
Nemendur í framhaldsnámi í næringarfræði hafa aðstöðu á 3ju hæð Eiríksgötu 29 sem er 
húsnæði Næringarstofu Landspítalans og Rannsóknastofu í næringarfræði. Nemendur í 
doktorsnámi ganga fyrir um vinnuaðstöðu, ef fjöldi nemenda í framhaldsnámi er meiri 
en húsnæðið leyfir.  EDUROAM háskólanet er í húsinu ásamt kaffi- og mataraðstöðu.  
Guðrún Kristín, verkefnastjóri daglegs reksturs Rannsóknastofu í næringarfræði (RÍN), 
úthlutar lyklum og aðgangi að innra neti Landspítalans, ef þess gerist þörf ásamt föstum 
vinnuplássum til þeirra nemenda sem vinna að lokaverkefnum sínum, í samráði við 
nemendur sem eru fyrir á 3.hæð (netfang: gks@hi.is). Nánari upplýsingar um RÍN er að 
finna á vef  Rannsóknastofu í næringarfræði. 

 
 

Styrkir  
 

Nám á MS stigi við Matvæla- og næringarfræðideild er rannsóknarnám.  Það þýðir að 
unnið er að verkefnum sem mörg eru kostuð með styrkjum.  Hluti af náminu getur verið 
að taka þátt í styrkumsókn með leiðbeinanda.  Í sumum tilfellum er gert ráð fyrir að 
nemendur fái laun eða styrk vegna vinnu sinnar við verkefnið, en það á ekki við um öll 
verkefni. Námið er lánshæft hjá LÍN. Einnig viljum við benda á handbók um styrki á vef 
Rannís.  

 
 
 
 

Námsleyfi 
 

Ætli nemandi að gera hlé á námi sínu þarf hann að sækja um það til deildar.  Senda þarf 
tölvupóst til deildarskrifstofu ( mn@hi.is)  Gera þarf grein fyrir leyfinu og leggja fram áætlun 
um hvernig námsframvinda verður í framhaldi af því.  Greiðslur skrásetningargjalds eru skv. 
reglum Háskólans þar um.  Athugið að það þarf líka að tilkynna sérstaklega námsleyfi vegna 
fæðingarorlofs. 

 
 
 

Námsleiðir og námskeið í meistaranámi 
 

Nemendur eru hvattir til að kynna sér vel kennsluskrá framhaldsnámsins.  
Meistaranám í matvæla- eða næringarfæði er tveggja ára fullt nám eða 120 ECTS 
einingar að loknu B.S.-prófi í matvælafræði eða næringarfræði eða sambærilegt próf og 
nauðsynlegan undirbúning. Hámarksnámstími er fjögur ár og því er mikilvægt að 
skipuleggja námið vel í samráði við leiðbeinanda til að tryggja námslok innan þess tíma. 
Námið er samsett úr kjarnanámskeiðum og valnámskeiðum ásamt lokaverkefni. 
Kjarnanámskeið eru skyldunámskeið en valnámskeið tengjast sérsviði nemandans og falla að 
námsmarkmiðum hans. Nemendur eru hvattir til að taka hluta af námi sínu erlendis. 
Námskeið skulu svara til 30, 60 eða 90 eininga auk meistaraverkefni/rannsóknaverkefni 
þ.m.t. val á valnámskeiðum. Æskilegt er að nemendur hafi samráð við leiðbeinendur um val á 
valnámskeiðum. Námsáætlun skal unnin undir handleiðslu leiðbeinanda. Nemendur þurfa að 
gera og leggja fram rannsóknaráætlun. Aðal leiðbeinandi þarf að samþykkja og síðan þarf að 

http://www.matisi.is/
http://www.matisi.is/
mailto:margbjo@hi.is
http://www.rin.hi.is/
http://www.rin.hi.is/
RSJ-Handbok-2017-utgafa-2.pdf
mailto:mn@hi.is
http://www.hi.is/adalvefur/skrasetningargjold
kennsluskra.hi.is
MS%20nemar%20rannsóknaráætlun%20ebl.docx
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senda til deildar skrifstofu. Námskeiðseiningar fást með þátttöku í námskeiðum við Háskóla 
Íslands eða aðrar viðurkenndar stofnanir í samræmi við samþykkta námsáætlun. 
Hámarksfjöldi eininga í lesnámskeiðum stúdents hjá leiðbeinanda hans er 18 einingar.   
Óski stúdent frávika frá námsskipan þeirri sem gert er ráð fyrir eða upphaflegri námsáætlun  
skal hann sækja um til Framhaldsnámsnefndar til samþykktar. Til þess að standast M.S.-próf 
verður stúdent að hafa hlotið eigi lægri einkunn en 6,5 að meðaltali.  

 
 
Matvælafræði  
 

Meistaranám í matvælafræði er samvinnuverkefni Matvæla- og næringarfræðideildar Háskóla 
Íslands, og Matís. með aðkomu fyrirtækja í matvæla- og líftækniiðnaði.  
Námið er byggt upp þannig að nemendur taka bundin valnámskeið auk kjarnanámskeiða.  
Námskeiðin eru með áherslu á framleiðslustjórnun, gæðastjórnun og líftækni.  Nemendur sem 
lokið hafa BS námi í matvælafræði taka 30 ECTS í námskeiðum og 90 ECTS í rannsóknarverkefni, 
nemendur sem eru með BS nám í öðru fagi en matvælafræði taka 60 ECTS í námskeiðum og 60 
ECTS í rannsóknarverkefni öllu jafna.  Í einhverjum tilfellum þurfa nemendur að ljúka 
forkröfunámskeiðum í matvælafræði áður en eiginlegt MS nám hefst. 
Námið getur tengst atvinnulífi með beinum hætti, bæði með gestafyrirlesurum úr atvinnulífi og 
með hagnýtum nemendaverkefnum sem unnin verða í samstarfi við öflug matvælafyrirtæki. 
Jafnframt því að tengja námið betur atvinnulífi verður alþjóðlegt samstarf eflt, auk þess sem 
bætt hefur verið inn í námið stjórnunar- og rekstraráherslum. 
Um er að ræða hagnýtt nám sem hentar þeim sem lokið hafa grunnnámi í matvælafræði eða 
öðrum raunvísindagreinum eins og efnafræði, líffræði og verkfræði og hafa áhuga að gegna le 
iðandi hlutverki í matvæla- og líftækniiðnaði við stjórnun, nýsköpun eða rannsóknir. 
Um er að ræða hagnýtt, alþjóðlegt nám sem kennt er að hluta til á ensku. 
Tækifæri á sviði matvælafræði og líftækni eru mikil og uppbygging á þessum sviðum mikilvægur 
grundvöllur aukinnar verðmætasköpunar og aukinna útflutningstekna í íslensku hagkerfi. 
Hagnýtt framhaldsnám í matvælafræði gefur nemendum sem náminu ljúka spennandi tækifæri 
til að taka að sér leiðandi hlutverk í uppbyggingu þessara greina. Áhugi almennings á góðum og 
næringarríkum matvælum fer einnig vaxandi, matvælaframleiðsluþörf heimsins eykst sífellt og 
allt þetta kallar á matvælafræðinga til margra starfa í þjóðfélaginu og á alþjóðavettvangi. 
Rannsóknaáherslur: 

 Vinnsla og verkfræði 
 Gæði og öryggi 
 Nýsköpun 
 Lífefni 

 
Næringarfræði  
 

Í rannsókna- og framhaldsnámi í næringarfræði er boðið upp á sérhæfingu á ýmsum sviðum 
næringarfræðinnar eins og í klínískri næringarfræði, íþróttanæringarfræði,  lýðheilsu- og 
samfélagsnæringarfræði og næringarefnafræði. Nemendur þjálfast í notkun faraldsfræðilegra 
aðferða, vistfræði og tilraunavísindum, auk hæfni til kynningar, samskipta og ráðgjafar um 
næringarfræðileg málefni. 
Öflugt samstarf er á milli kennara deildarinnar og stofnana og fyrirtækja innanlands, t.d. margra 
deilda Landspítala-háskólasjúkrahúss, Embætti Landlæknis, Heilsugæslunnar, Matís ohf og 
fyrirtækja í iðnaði.  
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Nemendur fá tækifæri til að tengjast atvinnulífi og öðlast reynslu í samskiptum við innlenda og 
erlenda aðila í náminu, sem er ómetanleg reynsla sem nemendur búa að eftir að námi lýkur.  
Kennarar í næringarfræði eru í virku samstarfi við ýmsa rannsóknarhópa við erlenda háskóla og 
stofnanir, auk tengsla við fjölmarga fleiri erlenda aðila.  
Rannsóknaáherslur: 

 Klínísk næringarfræði 
 Rannsóknir og vísindi 
 Lýðheilsunæringarfræði 
 Íþróttanæringarfræði 

 
Starfsheitið „næringarfræðingur“ er löggilt starfsheiti samkvæmt lögum Nr. 1086/2012. 
Nemendur sem lokið hafa MS-námi í næringarfræði eru því hvattir til að sækja um 
löggildingu/starfsleyfi strax,  á heimasíðu Embættis Landlæknis.  
 

Framhaldsnámsdagur  
 

Framhaldsnámsdagur við Matvæla og næringarfræðideild er haldinn árlega, á 
vormisseri. Þátttaka í framhaldsnámsdegi deildarinnar er hluti af námi á MS stigi (og 
doktorsnámi) og felur í sér að nemendur kynni  rannsóknarverkefni sitt, a.m.k. einu 
sinni á námsstímanum.  Framhaldsnámsdagur er hluti af 2 ECTS áfanganum  

Vísindaleg vinnubrögð í matvæla- og næringarfræði og fást þær einingar skráðar eftir 
mætingu á Framhaldsnámsdaginn. 

 

 
Ráðgjöf og leiðbeining til nemenda 

 

 

Leiðbeinandi 
 

Samkvæmt reglum Matvæla- og næringarfræðideildar þarf leiðbeinandi í lokaverkefni að 
uppfylla skilyrði sem sett eru í viðmiðum og kröfum um gæði námsins. Leiðbeinandi skal ávallt 
vera viðurkenndur sérfræðingur á viðkomandi sviði og hafa birt ritsmíðar í ritrýndum 
alþjóðlegum tímaritum. Rannsóknaverkefni nemandans skal vera á sérsviði leiðbeinandans. Þar 
sem kennarar deildarinnar eru með mismunandi sérsvið innan fræðigreinanna þá getur  það 
farið eftir áhugasviði nemandans hvaða kennari  verður leiðbeinandi hans.  Nemandi  getur því  
óskað eftir tilteknum leiðbeinanda úr hópi fastra kennara (prófessora, dósenta, lektora eða 
aðjúnkta) við deildina í viðkomandi grein, sem hann ráðfærir sig við um skipulag námsins, val 
námskeiða og annað sem tengist náminu.  Í sumum tilvikum þykir ástæða til að hafa tvo 
leiðbeinendur í lokaverkefni og er þá gengið frá skiptingu á verkefnum og ábyrgð við upphaf 
samstarfs. Mögulegt er að nemandi vinni með leiðbeinanda utan Matvæla- og 
næringarfræðideildar.  Í slíkum tilvikum  verður fastráðinn kennari við deildina jafnframt að 
vera meðleiðbeinandi. Leiðbeinandi staðfestir loknar einingar, með tölvupósti, til 
deildarskrifstofu.  
Hlutverk leiðbeinanda er að leiðbeina nemanda í lokaverkefni. Hann styður nemandann við að 
finna lausnir á vandamálum sem upp koma, og veitir honum hvatningu og aðhald. Hann gætir 
þess að vinnan við verkefnið standist almennar fræðilegar kröfur og reglur deildarinnar um 
lokaverkefni og sér jafnframt til þess að umfang verkefnisins sé hæfilegt.  

 

http://www.landlaeknir.is/gaedi-og-eftirlit/heilbrigdisstarfsfolk/starfsleyfi/heilbrigdisstett/item13350/Naeringarfraedingar
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Skipt um leiðbeinanda   
 

Ef upp koma þær aðstæður hjá nemanda eða leiðbeinanda að skipta þarf um leiðbeinanda í 
lokaverkefni þá þarf að senda erindi um það til Framhaldsnámsnefndar deildarinnar.  
Nefndin tekur afstöðu til málsins og samþykkir nýjan leiðbeinanda eða kemur með tillögu að 
honum. 

 

Hlutverk nemanda 
 

Nemandinn er ábyrgur fyrir námi sínu og lögð er áhersla á sjálfstæð vinnubrögð. Nemandi 
kynnir sér og fer eftir þeim reglum sem gilda í Matvæla- og næringarfræðideild. Mikilvægt er 
að hann fylgi ráðleggingum leiðbeinanda og taki tillit til þeirra athugasemda sem gerðar eru. 
Jafnframt er hann ábyrgur fyrir að halda leiðbeinanda upplýstum um gang mála og leita 
samþykkis varðandi kynningar á verkefni, umsóknir um styrki og annað sem tengist 
verkefninu út á við.Nemandinn skal hafa frumkvæði að því að semja um fundi með 
leiðbeinanda sínum og leggja drög að vinnu á milli funda. Hann skrifar verkáætlun eftir fundi 
og sendir leiðbeinanda. Það kemur í veg fyrir misskilning og leggur skýr markmið fyrir þá 
vinnu sem nemandi ætlar að vinna milli funda. Nemandi kemur vel undirbúinn á fund með 
leiðbeinendum og sendir þeim gögn fyrir fundinn. Handrit sem lögð eru fram skulu komin á 
það stig að hægt sé að meta þau.  
Nemandinn óskar sjálfur eftir samþykki lokinna eininga við leiðbeinanda (t.d. við 
misserislok). Leiðbeinandi sendir staðfestingu með tölvupósti, til deildarskrifstofu.  
 

Lokaverkefni  
 

MS nám í Matvæla og næringarfræðideild er 120 einingar og skipulagt sem tveggja ára nám 
þar sem námskeið verða kennd í lotum á haust- og vormisserum en rannsóknaverkefni eru 
unnin þess á milli.  Námið samanstendur að öllu jöfnu af 60 einingum í námskeiðum sem ná 
yfir öll helstu svið námsgreinarinnar og 60 eininga rannsóknaverkefni sem eru unnin undir 
handleiðslu og í samstarfi við kennara og samstarfsfólk innanlands og utan. Einnig er boðið 
uppá  90 eininga rannsóknaverkefni og 30 einingar  í námskeiðum. Í undartekningatilfellum og 
í klínískri næringarfræði er boðið uppá minni rannsóknaverkefni (30 einingar) og þá 90 
einingar í námskeiðum.  Lokaverkefni eru unnin í nánu samstarfi við leiðbeinanda og 
meistaranefndar og samþykkt af meistaranámsnefnd.  Vinnu að meistaraverkefni skal ljúka 
með samningu ritgerðar og vörn þar sem nemandi skal halda fyrirlestur um verkefnið og svara 
spurningum prófdómara. Ritgerð getur að hluta til verið á formi vísindagreinar. Að lokinni 
vörn skal nemandi halda opinn fyrirlestur. Verkefnastjóri framhaldsnáms sér um að auglýsa 
fyrirlestur á heimasíðu deildar/sviðs Háskólans og víðar. 
 

Prófdómari 
 

Leiðbeinandi  tilnefnir prófdómara og sendir tilnefningu til framhaldsnámsnefndar sem 
samþykkir viðkomandi.  Tilnefning þarf að hafa borist nefndinni með góðum fyrirvara. 
Prófdómari skal ekki tengdur rannsóknarverkefninu eða nemandanum. Hann skal hafa lokið 
viðurkenndu háskólaprófi í þeirri grein sem dæma skal og njóta viðurkenningar á starfssviði 
sínu. Einn prófdómari er skipaður fyrir lokaverkefni til meistaraprófs..  Ef viðkomandi hefur 
ekki verið prófdómari áður við deildina þarf að tilkynna hann sérstaklega til Verkefnastjóra 
framhaldsnáms, sem sækir um og tilkynnir viðkomandi til kennslumálanefndar. Prófdómari 
prófar nemandann og leggur mat á rannsóknarverkefni hans ásamt leiðbeinanda og öðrum í 
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meistaranefnd. Einkunn úr meistaraprófi skal ávallt liggja fyrir þremur vikum fyrir 
brautskráningardag.  Í viðauka II má sjá matsramma sem prófdómarar hafa til hliðsjónar 
þegar farið er yfir lokaverkefni og þau metin ásamt lýsingu á því hvað stendur að baki hverri 
einkunn. 
 
Prófstjóri 
Í hverri vörn skal vera viðstaddur prófstjóri, úr hópi kennara deildarinnar, sem hefur það 
hlutverk að stýra vörninni, sjá um að umgjörð varnarinnar og að öllum formlegum reglum og 
skilyrðum sé fylgt.  

 

 

Skil á lokaverkefni 
 

Nemandi sem hyggst útskrifast frá Háskóla Íslands skal skila inn eintaki af lokaverkefni sínu 
bæði í prentuðu formi til deildarskrifstofu og leiðbeinanda  og rafrænt í  Skemmuna sem er 
stafrænt gagnasafn lokaverkefna nemenda og rita kennara.  
Á heimasíðu deildarinnar liggur sniðmát að MS-ritgerð sem nemandinn á að nota.  
Nemandi sendir rafrænt eintak til prófdómara  a.m.k. 2-3 vikum fyrir vörn eða eftir 
samkomulagi en skilar lokaútgáfu af ritgerð eftir vörn, til að hafa tækifæri á að gera 
leiðréttingar skv. athugasemdum prófdómara og leiðbeinanda. 
Eftir MS-vörn sér nemandinn um að senda lokaeintak af ritgerð í prentun og skilar inn 1 
prentuðu eintaki til deildarskrifstofu. Einnig þarf að skila inn prentuðum eintökum til 
kennara og leiðbeinanda.  Fjöldi eintaka er skv. samkomulagi við leiðbeinendur. 
Nemandi  fyllir út eyðublað/yfirlýsingu um meðferð lokaverkefna sem varðveitt eru í 
Landsbókasafni Íslands – Háskólabókasafni. Nemandi ákveður í samráði  við leiðbeinendur 
hvort aðgengi að lokaverkefni sé opinn eða lokaður. 
Nemandi greiðir sjálfur fyrir prentun á MS lokaritgerð og má gera ráð fyrir að hann þurfi að 
skila inn  a.m.k. 3-4 eintökum ( 1 fyrir deild, 1 fyrir RÍN/Matís og eintaki fyrir leiðbeinendur 
skv. samkomulagi við þá þar um).  Um viku eftir að nemandi hefur fengið til baka einkunn 
fyrir lokaverkefni, þarf að  skila inn stafrænu eintaki lokaverkefnisins í Skemmu.  
Nauðsynlegt er að senda staðfestingu til deildar þegar búið er að skila inn eintaki í 
Skemmu. Lokaeinkunn verður ekki staðfest í Uglu fyrr en öllum prentuðum og rafrænum 
eintökum af lokaritgerð, hefur verið skilað inn á viðeigandi staði. 

 
 
Heimildaskráningaforrit  

 

Nemendur eru hvattir til að tileinka sér notkun heimildaskráningaforrits t.d.  Endnote eða 
Endnote Web áður en vinna við lokaverkefni hefst þar sem það getur létt mikið undir allri 
vinnu, utanumhald heimilda og gerð heimildaskrár í lokin. Á vef Heilbrigðisvísinda- safns LSH 
er hægt að nálgast  leiðbeiningar um notkun heimildaskráningaforritsins Endnote Web sem 
er aðgengilegt öllum landsmönnum á netinu, þeim að kostnaðarlausu á slóðinni. 

http://www.myendnoteweb.com/. Einnig er í boði ókeypis, opinn hugbúnaður sem heitir 
Zotero og hægt er að hlaða niður af netinu. 
Nemendur bera sjálfir fulla ábyrgð á að skráning heimilda sé fullnægjandi.  

 
 

http://skemman.is/
http://skemman.is/
file:///C:/Users/gudrks/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Skemman_yfirlysing_10.pdf
http://www.skemman.is/
http://www.skemman.is/
http://skemman.is/
http://rhi.hi.is/endnote
http://rhi.hi.is/endnote
http://bokasafn.lsh.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=28314
http://bokasafn.lsh.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=28314
http://bokasafn.lsh.is/?PageID=15474
http://bokasafn.lsh.is/?PageID=15474
http://www.myendnoteweb.com/
http://www.myendnoteweb.com/
http://rhi.hi.is/zotero
http://rhi.hi.is/zotero
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Ritstuldur 
 

Að eigna sér hugverk annarra er litið mjög alvarlegum augum og getur haft varanlegar 
afleiðingar fyrir orðspor og feril. Þegar nemandi eða kennari nýtir sér hugverk annarra skal 
hann/hún ávallt geta heimilda í samræmi við viðurkennd fræðileg vinnubrögð. Bent er á 
Siðareglur Háskóla Íslands. 
Nemendur og kennarar: 

 falsa ekki eða afbaka upplýsingar, gögn eða niðurstöður rannsókna 

 forðast að hagsmunatengsl hefti rannsóknafrelsi og hamli viðurkenndum fræðilegum 
vinnubrögðum 

 upplýsa um þau hagsmunatengsl sem til staðar eru 

 birta niðurstöður rannsókna sinna á opinberum vettvangi 

 leyna ekki niðurstöðum, aðferðum, hugmyndum eða tækni nema brýnar og almennt 
viðurkenndar ástæður krefji  

 eru opnir fyrir gagnrýni, samstarfi og nýjum hugmyndum 

 virða réttindi þátttakenda í rannsóknum og gæta þess að hagsmunir þeirra njóti 
ýtrustu verndar 

Háskólar á Íslandi hafa sameinast um Turnitin-forritið (http://www.turnitin.com) til varnar 
ritstuldi frá haustmisseri 2012. 
Rannsóknarverkefni við Matvæla- og næringarfræðideild eiga öll að vera  færð í gegnum 
Turnitin forritið. 
  

Frágangur gagna 
 

Á vef Matvæla- og næringarfræðideildar er nákvæmt sniðmát fyrir uppsetningu ritgerðar og 
frágangs og hér aftast er einnig kafli um  útlit meistarariðgerðar. Til viðmiðunar er gott að kíkja 
í eldri lokaritgerðir sem t.d. eru varðveittar í Skemmu en einnig er að finna upplýsingar um 
meistaraverkefni brautskráðra meistara frá deildinni, á  vef Matvæla- og næringarfræðideildar. 

 
Vörn 

 

MS-vörn er haldin í góðum tíma (a.m.k. 4  vikum) fyrir brautskráningu eða  þegar nemandinn 
er tilbúinn til varnar. Hann sendir fullbúið eintak rafrænt til prófdómara 2-3 vikum fyrir vörn, 
eða eftir samkomulagi og í samvinnu við leiðbeinanda finna þau hentugan tíma fyrir vörnina.  
Leiðbeinandi undirbýr nemanda fyrir vörnina.  Vörnin er lokuð og stendur oftast yfir í 90-120 
mín og viðstaddir eru leiðbeinandi/-ur, prófdómari auk fulltrúa frá deild, prófstjóri. Nemandi 
heldur stutta 20-30 mín kynningu um efni rannsóknarinnar.  Í kjölfarið fær prófdómari 
tækifæri til að koma á framfæri athugasemdum og spurningum við nemandann varðandi 
verkefnið og heyra röksemdafærslur hans. Þegar vörn lýkur dregur nemandinn sig í hlé og 
prófdómari og leiðbeinandi/ur koma sér saman um einkunn. 
 

 
Opinn fyrirlestur 
Eftir MS-vörn þarf nemandi að halda opinn fyrirlestur í tengslum við lokaverkefnið. 
Nemandinn undirbýr fyrirlesturinn í samráði við leiðbeinanda/-ur.  

 

 
 

http://www.hi.is/adalvefur/sidareglur
http://www.hi.is/matvaela_og_naeringarfraedi/rannsoknarverkefni
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Auglýsing  
 

MS-nemi útbýr sjálfur auglýsingatexta varðandi opna fyrirlesturinn, samkvæmt sniðmáti á 
heimasíðu deildarinnar. Deildarskrifstofa fer yfir auglýsinguna og sendir á ýmsa 
hagsmunaaðila. Fyrirlesturinn er auglýstur á viðburðadagatali Háskólans og hjá  
fyrirtækjum og stofnunum sem tengjast deildinni eða verkefninu.   

 
 
Húsnæði  

 

Verkefnastjóri framhaldsnáms deildarinnar sér um að bóka herbergi  á háskólasvæðinu 
fyrir MS vörn í næringarfræði en leiðbeinendur i matvælafræði hafa stundum haldið sínar 
varnir í húsnæði Matís.  Hann sér einnig um að bóka ca. 50-100 manna sal í Háskólatorgi,  
Öskju eða Lögbergi fyrir opna fyrirlesturinn. 

 
Brautskráning 

 

Háskóli Íslands brautskráir stúdenta tvisvar á ári, í júní og febrúar með athöfn. Einnig er 
brautskráning í október án athafnar.  Stúdentar sem hyggjast brautskrást skulu tilgreina 
brautskráningarmánuð tímanlega fyrir áætlaða brautskráningu. Þetta er hægt að gera í 
Uglu, í tengslum við endurskoðun námskeiðaskráninga, haust og vor. Stúdentum ber að 
kynna sér reglur og tímamörk deildar sinnar um skil á ritgerð/lokaverkefni og jafnframt að 
staðfesta áform um brautskráningu. 
Í síðasta lagi föstudag þremur vikum fyrir brautskráningardag verða öll gögn, einkunnir, 
ritgerðarheiti og athugasemdir að hafa borist Nemendaskrá frá deildarskrifstofu. Berist 
gögn eftir þann tíma mun brautskráning viðkomandi stúdents frestast til næstu 
brautskráningar. 
Stúdentum er sérstaklega bent á að tveimur vikum fyrir áætlaðan brautskráningardag skulu 
þeir vera í skilum við Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn, ella eiga þeir á hættu að 
verða  ekki brautskráðir á þeim degi. 

 

 Frestist brautskráning yfir á næsta skólaár, þarf nemandi að greiða skrásetningargjald við 
Háskólann sem því nemur, skrá sig úr áætlaðri brautskráningu innan settra tímamarka og 
skrá sig í brautskráningu á rétt misseri. 
 

Við brautskráningu skal stúdent sýna fram á að hann hafi verið skráður og hafi greitt 
skráningargjald allan námstímann. 

 
Tímaplan 

 

 
Skil til prófdómara Skemma Skil ritgerðar Auglýsing 

 
2-3 vikum f. 

vörn eða eftir 
samkomulagi. 

  Rafrænt eintak 
í Skemmu , 3 
vikum fyrir 

útskrift. 

 
Í síðasta lagi 1 viku 

fyrir útskrift. 
 

 
Viku fyrir opna 
fyrirlesturinn. 
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Viðauki I – Frágangur meistararitgerðar 
 

 
Meistararitgerð – útlit 

 

Við skrif lokaverkefnisins skal fylgja hefðbundnum vinnubrögðum um frágang slíkra verkefna 
og meðferð heimilda skv. t.d. APA-kerfi. Til frekari glöggvunar er bent á Gagnfærðakver 
handa háskólanemum eftir Friðrik H. Jónsson og Sigurð J. Grétarsson sem fæst í Bóksölu 
stúdenta eða APA Manual nýjustu útg.  Einnig er minnt á að heimildaskráningarforrit, t.d. 
Endnote eða Endnote Web geta komið að miklu gagni við skrifin ef nemandi hefur tileinkað 
sér það með góðum fyrirvara (sbr. kafla hér á undan um heimildaskráningarforrit).   
Matvæla og næringarfræðideild notar eigið sniðmát sem er inná heimasíðu deildarinnar. 
Vinsamlegast styðjist við fyrirmæli deildarinnar hér fyrir neðan og á vef deildarinnar varðandi 
frágang ritgerðarinnar. 
Meistararitgerðir skulu almennt skrifaðar á ensku.  Eindregið er ráðlagt að  ritgerð skrifuð á 
ensku sé yfirfarin af fagmanni í ensku. Ritgerðum á ensku skal fylgja útdráttur á íslensku. 
Ritgerðum á íslensku skal fylgja útdráttur á ensku.  Kaflafyrirsagnir, undirfyrirsagnir og undir-
undir-fyrirsagnir skulu vera skv. uppsetningu í sniðmáti. 

 

Útlit meistararitgerða 
 

 Kápan er prentuð í prentþjónustu og útlit hennar er staðlað. Sniðmát hefur verið sent 
til Pixel, Prentlausna og Háskólafjölritunar. Ekki er útilokað að skipta við aðra en þá 
þarf að láta skrifstofu  vita til að unnt sé að senda sniðmátið 
þangað.  

    Sniðmát lokaverkefnis er að finna á heimasíðu deildarinnar 
    Bókaformið er A4 sniðmát 
    Ritgerðin skal vera á hefðbundnum 80/100 gramma gæðapappír. 
    Nafn höfundar, heiti og ártal ritgerðar eiga að vera á kili og forsíðu 
    Aftan á bókarkápu neðst: prentsmiðja, staður, ár 
 

Sniðmát að meistararitgerðum við Matvæla- og næringarfræðideild má nálgast á heimasíðu 
deildarinnar. Athugið að á heimasíðunni eru forsíður meistararitgerða á pdf formi og því 
nauðsynlegt að útbúa þær í prentsmiðju þar sem sniðmát er til fyrir þær. 

Próförk skal yfirfara af gaumgæfni, en leiðréttingar og útstrokanir eru ekki leyfðar eftir að 
lokaeintaki ritgerðarinnar hefur verið skilað. Allur texti ritgerðarinnar er settur upp í stíl 
(style) sem heitir Normal. Einkenni hans eru: Arial letur í stærðinni 10 punktar en 12 – 14 pt 
í fyrirsögnum, línubil er 1,5 en á eftir hverri efnisgrein er þriggja punkta aukabil. Línurnar eru 
jafnaðar báðum megin og fyrsta lína eftir greinaskil er dregin inn um 0,5 sm.   Titilsíður skulu 
vera tvær, önnur, hin á íslensku á ensku. Allir kaflar skulu hefjast efst á síðu, hægra megin 
(oddatala), á  ekki við um undirkafla. Fyrirsagnir í upphafi ritgerðarinnar eru miðjusettar og 
ekki tölusettar. Það sama á við um heimildaskrá og fylgiskjöl. 
 
Fyrsta blaðsíða (i) 
Titilsíður skulu ekki bera númer, síður aftan titilsíðna og að inngangi  skulu númeraðar með 
rómverskum tölustöfum (i, ii, iii), fyrir miðju.  Þar sem ekki er hefð fyrir því að birta númer 
á innri forsíðu og síðu þar sem útgefanda er getið þá skal því sleppt og því er fyrsta 
númeraða síðan iii. 
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Blaðsíða iii-Ágrip 
  Útdráttur á íslensku sé ritgerðin á íslensku – snýst við ef ritgerð er á ensku 

 
Blaðsíða iv - Abstract 
  Útdráttur á ensku sé ritgerðin á íslensku – snýst við ef ritgerðin er á ensku 

 
Blaðsíða v- Acknowledgement (and funding) 

    Þakkir og styrkir ef við á. 

 
Blaðsíða vi-Table of contents 
  Efnisyfirlit 

 
Blaðsíða vii 
  Töfluyfirlit – List of tables 
  Myndayfirlit – List of figures 

Blaðsíða viii 
  Skammstafanir – Abbreviations 

Uppsetning 
 

  Uppsetning skjals í Word (B5 format) ISO B5 
  Word/File/Page Setup 
  Mirror margins 
  Sjá nánar í sniðmáti á vef deildarinnar  www.mn.hi.is 

 

Letur og form 
 

  Arial eða annað einfalt og skýrt letur 
  Leturstærð 10 
  Eitt og hálft línubil 
  Texti jafnaður beggja vegna 
  Fyrsta lína eftir fyrirsögn eða upphafslína í kafla er ekki inndregin 

 

Fyrirsagnir 
 

Hafið fyrirsagnir reglulegar og gætið samræmis í ritgerðinni. Hafið fyrsta þrep 14 pt, feitletrað 
og miðjujafnað, annað þrep 14 pt, skáletrað og jafnað vinstra megin og þriðja þrep 
11 pt, skáletrað, í upphafi línu og með punkti á eftir. 

 

Kaflaskipting ritgerðar 
 

    Ágrip 
    Abstract 
    Acknowledgement (and funding) 
  Table of contents 
  List of tables 
  List of figures 
  Abbreviations 
    Introduction 
    Review of the literature 
    Methods 

http://www.mn.h/
http://www.mn.h/
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   Results 
    Discussion and conclusion 
    Future perspective 
    References 
    Appendixes 

 
 
Blaðsíðutal 

 

  Allar  blaðsíður  frá  og með  inngangi ritgerðar til  lokablaðsíðu  heimildaskrár  skulu 
númeraðar með tölustöfum (1, 2, 3...) 

  neðst á blaðsíðu  hægra megin.   
 
Efnisyfirlit 

 

  Efnisyfirlit skal ná yfir alla ritgerðina utan titilsíðu 
 
Myndaskrá/Töfluskrá 

 

Listi yfir myndir og töflur í númeraröð. Dæmi: 
 

Mynd: Titill: bls: 
Mynd 1 Greining á TdT virkni í MOLT frumum 5 

 

Skammstafanir 
 

  L isti yfir þær skammstafanir sem notaðar eru í ritgerðinni 
 

Almennt um meistaraverkefni: 
 

    Gæta þarf vel að tengingu kafla, framsetningu og heildarmynd. 
 Að öllu jöfnu er samantekt í lok hvers meginkafla þar sem fram koma lykilatrið. Ekki 

er vísað í heimildir í samantekt. 

    Hver efnisgrein þarf að hafa a.m.k. tvær setningar eða málsgreinar. 
 Skila ber efnisyfirliti og heimildaskrá til leiðbeinanda / leiðbeinenda þegar áætlun og 

lokadrögum er skilað til yfirlestrar 
 
 
Innihald lokaverkefna 

 

Hér er lýst innihaldi lokaverkefnis sem er rannsóknarskýrsla. Önnur verkefni eru að miklu 
leyti eins upp byggð en það getur þó helgast af eðli verkefnis, viðfangsefninu og 
aðferðafræðinni hvernig lokaverkefnið er nákvæmlega uppbyggð og hvað það inniheldur. 

 

Útdráttur 
 

  Útdráttur er 250 – 300 orð 
  þátíð í skrifum um það sem var gert 
  Íslenska og enska 
  Ritgerð í hnotskurn 

o Bakgrunnur  rannsóknar,  tilgang  rannsóknarinnar,  þátttakendur  (aldur,  kyn, 
fjölda), aðferð/ rannsóknarsnið, markverðustu niðurstöður, helstu ályktanir 

 



16 
 

Inngangur 
 

  Inngangur hefst á síðu eitt (1) 
  Ítarlegur, stuttur og hnitmiðaður 
  Kynning verkefnis 
  Rök fyrir mikilvægi 
  Ástæða verkefnavals 
  Gildi rannsóknar 
 
Fræðilegur bakgrunnur 

 

  Kenningarlegar forsendur 
  Staða þekkingar 
  Rannsóknarspurning(ar) / Tilgátur 
  Hverju bætir rannsóknin við þá þekkingu sem nú þegar er til staðar? 

 

 
Aðferð 

 

  Aðferð 
  Val á mælitæki 
  Úrtak 
  Framkvæmd rannsóknar 
  Siðferðileg álitamál 

 

 
Niðurstöður 

 

  Fjalla  skal  skipulega  um  niðurstöður  í  sömu  röð  og  viðfangsefni,  markmið  og 
rannsóknarspurningar hafa verið sett fram. 

  Greina frá niðurstöðum í þátíð en fjalla um þær í nútíð 
  Taka skal mið af því að myndir og töflur hafi sjálfstætt upplýsingagildi og því er óþarfi 

að útlista þær ítarlega en vísa í þær í texta 
  Heiti tölfræðiprófa og marktæknimörk í sviga. 
  Heiti á tölfræðiprófum og allar tölur sem lýsa gagnagrunni skulu vera skáletraðar. 
  Lýsingar á niðurstöðum í smáatriðum skal setja í viðauka 
 

 
Umræða/Ályktanir 

 

  Niðurstöður dregnar saman, metnar og túlkaðar 
  Fjalla skal um niðurstöður í sömu röð og í niðurstöðukafla 
  Samband niðurstaðna innbyrðis? 
  Tengsl niðurstaðna við sams konar rannsóknir 
  Framlag höfundar með rannsóknarvinnunni 
  Takmarkanir rannsóknar og gagnrýni 
  Hvaða rannsóknir er þörf á að gera í framhaldinu? 
  Óleyst vandamál 
  Varist endursögn 
  Niðurstöður eru ekki kynntar í umræðukafla 
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Heimildaskrá 
 

  T . d . APA eða Gagnfræðakversins. Athugið að gefa fulla heimild. 
 

 

Töflur 
 

  Töflur skulu númeraðar 
  Titill töflu skal vera fyrir ofan hana 
  Lýsandi heiti 
  Skýringartexti undir heiti og þarf hann að skýra töfluna með þeim hætti að ekki þurfi 

að leita í texta ritgerðarinnar að frekari skýringu. 
  Ef  annar  aðili  en  höfundur  ritgerðar  hefur  gert  myndina  þá  skal  geta  þess  með 

beinum heimildartexta, tilvísun nægir ekki. 
  Töflur eiga að geta staðið sjálfstætt og án útskýringa. Ekki þarf að skilgreina algeng 

tölfræðihugtök 
 

Myndir 
 

  Myndir skulu númeraðar 
  Titill myndar er undir myndinni 
  Lýsandi heiti 
  Skýringartexti undir heiti og þarf hann að skýra myndina með þeim hætti að ekki þurfi 

að leita í texta ritgerðarinnar að frekari skýringu. 
  Ef annar aðili en höfundur ritgerðar hefur gert myndina þá skal geta þess með fullum 

heimildartexta, tilvísun nægir ekki. 
  Myndir eiga að geta staðið sjálfstætt og án útskýringa 

 
Viðauki 

 

  Skýringartexti skal fylgja hverjum viðauka og vitna skal í myndir eða töflur eftir því 
sem við á 

  Frumgögn og niðurstöður sem ekki er vitnað í beint í texta 
  Efni sem erfitt er að koma fyrir annars staðar og ekki er vitnað beint til í í ritgerðinni 

s.s. töflur sem línurit eru gerð eftir og spurningalistar 
o Ekki er hægt að birta spurningalista nema fengist hafi til þess heimild frá 

höfundi/um 
  Viðaukar eru númeraðir 
  Hver viðauki byrjar á nýrri síðu 
  Sé vísað í heimild í viðauka er getið um hana í heimildaskrá. 

  Ýmis bréf vegna vinnslu meistaraverkefnis, s.s. leyfisbréf til rannsóknar, umsóknir um styrki 
og slíkt skulu ekki prentuð í endanlegri útgáfu 
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Viðauki II – Mat á lokaritgerð og skýringar á einkunnum 
 

 
 
 
 

Mat á lokaverkefni til meistaragráðu í matvæla- og næringarfræðideild 
 

 

Nafn nemanda: 

Titill verkefnis: 

Við mat á lokaverkefni til meistaraprófs er prófdómari beðinn um að meta eftirfarandi þætti 
á skalanum frá einum upp í tíu. Þetta mat er síðan haft til hliðsjónar við einkunnagjöf. 

 
Afmörkun verkefnis og rök fyrir mikilvægi þess 
Tilgangur og/eða markmið verkefnisins eru skýr. Verkefnið er vel afmarkað. Viðfangsefnið er 
raunhæft og mögulegt er að gera því tæmandi skil innan þeirra tímamarka sem því er ætlað. 
Færð eru sannfærandi rök fyrir mikilvægi verkefnisins og því hvaða þekkingarskort var leitast 
við að bæta. Sett er fram rannsóknaspurning eða verkefnið afmarkað með öðrum hætti. 

Mat (0-10):    
Fræðilegur grunnur verkefnis 
Fram kemur að nemandi hafi góða yfirsýn yfir fræðilega umfjöllun á sviðinu og þekki 
styrkleika og veikleika hennar. Hann gerir sér grein fyrir því hvernig lykilhugtök hafa verið 
skilgreind og ljóst er hvaða fræðimönnum eða stefnum nemandi hefur valið að fylgja. Hér 
getur t.d. verið að hann hafi valið ákveðna kenningu eða módel til að byggja á. Felist 
verkefnið í úrvinnslu emperískra gagna hefur nemandi tekið saman niðurstöður helstu 
rannsókna. Í þeirri samantekt er þess gætt að greina frá nýjustu heimildunum og 
mikilvægustu rannsóknunum (hér er átt við rannsóknir sem eru sterkar aðferðafræðilega eða 
hugmyndafræðilega frumlegar).

 
Aðferð 

Mat (0-10):   

Fram kemur hvaða aðferð er beitt og henni er lýst á viðeigandi hátt. Hér er stuðst við 
vandaðar heimildir. Með hliðsjón af lýsingu nemanda hér getur lesandinn áttað sig á 
framkvæmd gagnasöfnunar. Styrkleikum hennar og veikleikum er lýst. Einnig kemur fram 
hvernig greiningu var háttað.

 
Niðurstöður 

Mat (0-10):   

Hér gerir nemandi grein fyrir afrakstri sínum. Niðurstöðurnar endurspegla markmið 
verkefnisins og sjá má að nemandi hefur vandað greiningu gagna. Honum hefur einnig tekist 
að setja fram sannfærandi, heildstæða og vel samþætta umfjöllun. Efninu er lýst eftir því 
sem ástæður eru til og lesandanum eru veittar nægjanlegar upplýsingar til að leggja sitt 
sjálfstæða mat á efnið, en jafnframt kemur fram að nemandinn hefur sýnt sjálfstæði og 
öryggi í greiningu á gögnum. 

Mat (0-10):   
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Umræða og ályktun 
Í lokakafla eru niðurstöður verkefnisins ræddar með hliðsjón af stöðu þekkingar. Fram kemur 
hvaða ályktanir megi draga. Bent er á hugsanlega veikleika eða takmarkanir verkefnisis og 
um hvernig hugsanlegt sé að hagnýta niðurstöðurnar.

 
Heildarsvipur 

Mat (0-10):   

Hefur nemanda tekist að skrifa heildstætt verk sem er rökfast og hnitmiðað? Er nemandi 
samkvæmur sjálfum sér, t.d. hvað snertir notkun hugtaka? Er verkefnið aðgengilegt 
aflestrar? 

Mat (0-10):    
 
 
 

Helstu styrkleikar verkefnisins: 

Helstu veikleikar verkefnisins: 

 
Prófdómari: 
Dagsetning:
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Einkunnagjöf – hvað segja tölurnar? 
 

Einkunn: 10      Einkunn sem nánast aldrei er gefin. Tilvik gætu verið þegar nemandi sýnir einstök 
og frumleg efnistök, hefur gríðarlega yfirgripsmikla þekkingu á viðfangsefninu 
og tekst að skrifa ritverk sem varpar alveg nýju ljósi á viðfangsefnið. 

 

Einkunn: 9.5       Sjaldgæf einkunn sem er einungis gefin í þeim tilvikum er nemandi hefur sýnt 
afburðagóða færni til að leysa verkefnið. Hann hefur sérstaklega góða þekkingu og 
skilning á efninu og leikur sér að því að setja það fram. Vinnubrögð endurspegla 
sjálfstæði, vandaða fræðilega vinnu og tilraun til að víkka fræðilega umfjöllun á 
sviðinu. Verkefni sem er nánast lýtalaust. 

 

Einkunn 9.0        Einkunn sem er gefin er nemandi hefur náð markmiðum námskeiðsins og skilar 
mjög vönduðu verkefni. Hann hefur greinilega kynnt sér öll gögn sem lögð eru 
fram af hálfu kennara og unnið vel úr þeim. Jafnframt hefur hann kynnt sér og 
náð góðum tökum á því viðfangsefni sem hann tekur fyrir. Frágangur, 
röksemdafærsla og efnistök eru til fyrirmyndar. 

 

Einkunn 8.5        Vandað verkefni sem gefur til kynna að nemandi hefur fylgt almennum 
leiðbeiningum um fræðileg vinnubrögð. Heimildarvinna er tæmandi, afmörkun 
verkefnis skýr, framsetning greinargóð og læsileg og röksemdafærsla vel útfærð. 
Þrátt fyrir að efnistök séu almennt vönduð, má finna að einhverjum þætti 
verkefnisins. 

 

Einkunn 8.0        Vel unnið verkefni sem sýnir góða þekkingu og skilning. Nemandi hefur kynnt sér 
viðfangsefnið vel og hefur náð nokkuð góðum tökum á því. Hér er þó 
röksemdafærslu, flæði eða efnistökum á einhvern hátt ábótavant. 

 

Einkunn 7.5        Verkefni er ber vott um ágæta þekkingu og færni. Á því eru þó ágallar sem rýra gæði 
þess og sem kalla á töluverða endurskoðun til að markmiðum geti talist vera náð. 

 

Einkunn 7.0        Verkefni sem hefur bæði styrkleika og veikleika. Benda má á margt sem vel er gert í 
verkefninu en á móti koma ýmsir þættir sem nemandi þarf að huga að, sem 
kennari bendir á í mati sínu. Í þessu verkefni vantar töluvert á að markmiðum 
með verkefninu hafi verið náð. 

 

Einkunn 6.5        Verkefni sem fær þessa einkunn ber vott um að nemandi hefur ekki náð nægjanlega 
góðum tökum á viðfangsefninu. Þekking hans virðist brotakennd og ómarkviss, 
framsetning efnis er ósannfærandi og í mörgum tilvikum er vinnubrögðum við 
frágang og notkun heimilda ábótavant. 

 

Fall Allar aðrar einkunnir en þær sem að ofan eru nefndar teljast fall. Það felur í sér 

að nemandi þarf að endurtaka námskeiðið. 

 


