
SAMKOMULAG 

um skipan þverfræðilegs diplómanáms 

í kynfræði við Háskóla Íslands 

 

1. gr. 

Gildissvið 

Að samkomulagi þessu standa Hjúkrunarfræðideild og Guðfræði- og 

trúarbragðafræðideild. Hér eftir kallaðar aðildardeildir. Námið er diplómanám á 

meistarastigi í kynfræði fyrir nemendur sem lokið hafa grunnmenntun á sviði 

heilbrigðis-, uppeldis-, hug- og félagsvísinda.  

  

2. gr. 

Markmið  

Diplómanám í kynfræðum er þverfræðilegt nám sem miðar að því að veita fræðilega 

og vísindalega menntun en jafnframt hagnýta þekkingu í kynfræðum. Með náminu 

skal koma til móts við þarfir samfélagsins um þekkingarsköpun á sviði kynfræða og 

undirbúa viðkomandi nemanda til starfa á sviðinu.  

 

3. gr. 

Um námið 

Diplómanámið er 30 eininga. Hjúkrunarfræðideild hefur umsjón með tveimur 

námskeiðum (20 einingar) en Guðfræði-og trúarbragðafræðideild einu námskeiði (10 

einingar). Það er skipulagt og stundað í umboði og á ábyrgð fræðasviða og deilda sem 

eru aðilar að þessu samkomulagi.  

4. gr. 

Námsstjórn 

Námsstjórn diplómanáms í kynfræði er skipuð tveimur fulltrúum, einum frá hvorri 

aðildardeild. Umsjónarkennarar viðkomandi námskeiða, sem kennd eru í náminu, sitja 

í námsstjórninni. Sá sem er frá umsjónardeild skal vera formaður námsstjórnar. 

Námsstjórnin ber faglega ábyrgð á náminu í umboði fræðasviða og deilda. Hún 

tryggir gæði námsins. Hún fer með sameiginleg mál námsins, skipuleggur það og 

hefur yfirumsjón með því. 

5. gr. 

Umsjónardeild 

Hjúkrunarfræðideild hefur umsjón með náminu (hér eftir kölluð umsjónardeild).  

Verkefnisstjóri framhaldsnáms hjúkrunarfræðideildar sér um upplýsingagjöf til 

nemenda, kynningarmál, að upplýsingar um námið séu í kennsluskrá HÍ og á 

heimasíðu Háskóla Íslands og deilda. Hann undirbýr námsstjórnarfundi og skrifar 

fundargerðir. Hann uppfærir gagnagrunn yfir alla nemendur námsins. Nemendur 

útskrifast frá hjúkrunarfræðideild nema um annað sé samið.  

 

6. gr. 

Meðferð umsókna 

Umsóknum skal skilað til Nemendaskrár Háskóla Íslands á sérstöku rafrænu 

eyðublaði sem er aðgengilegt á vef háskólans. Eftir skráningu gagna í nemendaskrá 

fjallar námsstjórn um umsóknir og ber að líta til gæða þeirra og inntökuskilyrða. Að 

lokinni umfjölluninni tilkynnir námsstjórn umsækjanda um niðurstöður sína. 

Afgreiðslu umsóknar skal að jafnaði vera lokið og henni svarað skriflega innan sex 

vikna frá lokum umsóknarfrests. Umsókn er synjað ef hún uppfyllir ekki gæðakröfur. 

Nemandi sem námsstjórn hefur samþykkt í námið skal snúa sér til nemendaskrár og 

ganga frá skráningu og greiðslu skrásetningargjalds komandi háskólaárs. Um 

skráningu og greiðslu skrásetningargjalds fer eftir sameiginlegum reglum Háskóla 

Íslands.  



7. gr. 

Inntökuskilyrði 

Til að innritast í diplómanám í kynfræði þarf að hafa lokið B.S., B.A., B.Ed. prófi eða 

öðru háskólanámi sem metið er jafngilt fyrsta háskólaprófi. Lágmarkseinkunn skal 

vera 7,25. Námið er ætlað fagfólki innan heilbrigðis-, uppeldis-, hug- og 

félagsvísinda, s.s. félagsfræðingum, félagsráðgjöfum, guðfræðingum, 

hjúkrunarfræðingum, kennurum. kynjafræðingum, læknum, mannfræðingum og 

sálfræðingum. Námsstjórnin metur próf frá öðrum skólum en Háskóla Íslands.  

 

8. gr. 

Einingafjöldi og tímalengd náms 

Diplómanám í kynfræði er 30 einingar. Miðað skal við að lengd námsins sé eitt og 

hálft misseri (námskeiðin kennd á þremur misserum). Hámarkstími til diplómanáms 

er sex misseri frá því að stúdent var skráður í námið. Námsstjórninni er heimilt, að 

höfðu samráði við viðkomandi deild, að veita undanþágu frá þessum tímamörkum, 

þegar sérstaklega stendur á. Við brautskráningu skal stúdent sýna fram á að hann hafi 

verið skráður og greitt skrásetningargjald allan námstímann, eða samkvæmt nánari 

reglum sem Háskóli Íslands kann að setja.   

 

9. gr. 

Fjármál og fjárhagsleg samskipti 

Umsjónardeild sér um umsýslu námsins og fær greitt umsýslugjald frá hinni deildinni. 

Samkomulag er gert um upphæð við upphaf námsins hverju sinni samkvæmt 

fjárhagsáætlun. Á hennar vegum er starfandi umsjónarkennari námsins og 

verkefnisstjóri framhaldsnáms. Hvor aðildardeild um sig ber fjárhagslega ábyrgð á því 

námskeiði sem er í boði á vegum hennar.  

 

10. gr. 

Námsframboð 

Hvor aðildardeild um sig skuldbindur sig til að bjóða upp á eitt eða tvö námskeið fyrir 

nemendur á sérsviði kynfræða. Skipulag námskeiðsins skal vera í samvinnu við 

námsstjórn.  

Námskeiðin eru upp talin í kennsluáætlun námsins. Skuldbinding samkvæmt þessari 

grein getur verið háð því að lágmarksfjöldi sé skráður í viðkomandi námskeið þannig 

að námskeiðið sé sjálfbært. 

 

11. gr. 

Gildistími 

Samkomulag þetta er gert til fimm ára og rennur út í árslok 2020. Fyrir lok ársins 

2020 skal taka afstöðu til framhalds samstarfs um námið. Námsstjórn getur á 

gildistímanum haft frumkvæði að breytingum á samkomulaginu og skal það gert ef 

forsendur þess breytast að verulegu leyti. Ef aðildardeild getur ekki staðið við 

skuldbindingar sínar samkvæmt samkomulaginu getur hún sagt sig frá því með a.m.k. 

þriggja mánaða fyrirvara. Hvað varðar þá nemendur sem þá hafa verið innritaðir í 

námið, tekur námsstjórn ákvörðun sem byggja skal á hagsmunum nemendanna.  

 


