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Viðmið fyrir gæði í doktorsnámi við Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands 

 

1. Inngangur 

Í viðmiðum þessum er byggt á „Position paper“ frá Orpheus samtökunum (Organisation for PhD 

Education in Biomediciene and Health Sciences in the European System) sem samþykkt var og 

gefið út eftir fund samtakanna  í Árósum 2009. Samtök þessi hafa starfað frá árinu 2004 og ná nú 

til háskóla í flestum Evrópulöndum. Þau eru aðili að Council for Doctoral Eduction – European 

University Association (CDE-EUA). Nýlega (um áramótin 2011-2012) stóð Orpheus ásamt AMSE 

(Associations of Medical Schools in Europe) og WFME (World Federation for Medical Education) 

að útgáfu gæðaþróunarstaðals um doktorsnám í líf- og læknavísindum í Evrópu, „Standards for 

PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in Europe“ og er þar byggt á fyrri vinnu 

Orpheus samtakanna. Gæðaþróunarstaðall Orpheus-AMSE-WFME fjallar um nauðsynleg og 

æskileg skilyrði fyrir rekstri doktorsnáms og felst í þeim  ítarleg útfærsla þeirra grunnviðmiða 

sem sett voru fram í „Position paper“ og eru lögð til grundvallar í þessum íslenska texta. Margir 

háskólar í Evrópu hafa tileinkað sér viðmiðin á þessu formi og er ætlunin að þeir muni nota 

Orpheus-AMSE-WFME viðmiðin í áframhaldandi gæðaþróunarstarfi. Þessi viðmið eiga sér rætur í  

alþjóðlegri þróun formlegs náms til doktorsgráðu, PhD, víða um heim og þeirri vinnu sem farið 

hefur fram í Evrópu frá síðustu aldamótum til samræmingar á háskólanámi og kennd er við 

Bologna. Í umræðum um doktorsnám er lögð áhersla á sameiginleg markmið og sambærilegar 

gæðakröfur en jafnframt að svigrúm sé fyrir sjálfstæði háskóla og ólíkar hefðir. Þungamiðjan í 

doktorsnámi skal að allra mati vera fólgin þekkingarsköpun með vinnu að sjálfstæðu 

rannsóknarverkefni.  

 

 

2. Inntökuskilyrði 

a. Námskröfur 

Almennt er gert ráð fyrir að til þess að innritast í 180 eininga doktorsnám skuli 

umsækjandi hafa lokið meistaragráðu eða tilsvarandi gráðu á viðeigandi fræðasviði. 

Heimilt er að innritast í 300 eininga doktorsnám að lokinni BS-gráðu. Við mat á fyrra 

námi umsækjanda er einnig heimilt að taka tillit til reynslu af rannsóknarstörfum.  

 

b. Skilyrði til innritunar 

Áður en til innritunar kemur skal Heilbrigðisvísindasvið meta og samþykkja eftirfarandi:  

 

i. Vísindalegt gildi verkefnisins og gæði rannsóknaráætlunar. Verkefnið skal metið 

af óháðum aðilum. Mikilvægt er að góðar líkur séu á því að doktorsverkefni skili 

árangri og niðurstöðum.  

ii. Hæfni umsjónarkennara og leiðbeinanda, sjá nánar í lið 4.  

iii. Aðstöðu og fjármögnun. Hér er átt við nauðsynleg ytri skilyrði til þess að vinna 

að doktorsverkefninu, fjármögnun verkefnisins og framfærslu doktorsnemans.  
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c. Aðgengi til náms 

Inntökuferli og val á nemendum til doktorsnáms skal vera opið, alþjóðlegt og gagnsætt. 

Árangur í doktorsnámi byggist á nánu og góðu sambandi doktorsnema og 

umsjónarkennara/leiðbeinanda. Því er eðlilegt að umsókn um doktorsnám geti átt sér 

aðdraganda í samskiptum væntanlegs doktorsnema og umsjónarkennara/leiðbeinanda.  

 

3. Kröfur til doktorsnáms 

a. Námslengd 

Doktorsnám tekur 3-4 ár í fullu námi. Ef um hlutanám er að ræða lengist heildartíminn 

að sama skapi. Í alþjóðlegu samhengi er mikilvægt að doktorsnám hafi skýr tímamörk og 

liggja til þess ýmsar ástæður. Með skýrum tímaramma eru settar skorður við umfang 

þeirra rannsókna sem ætlast má til að rúmist innan doktorsritgerðar. Þannig er komið í 

veg fyrir að kröfur til doktorsnáms  fari vaxandi með tímanum. Tímaramminn hvetur 

doktorsnemann til þess að einbeita sér að rannsóknarverkefni sínu. Tryggð er stöðug 

endurnýjun í hópi doktorsnema.  

 

b. Samsetning náms 

Markmið doktorsnáms er að hinn útskrifaði doktor sé fullfær um að stunda sjálfstæðar 

vísindarannsóknir. Sumir munu halda áfram vísindarannsóknum við opinberar stofnanir 

eða í einkageira en aðrir munu nýta reynslu sína og færni til annarra starfa. Til þess að 

mæta þessum ólíku þörfum þarf doktorsnám að fela í sér eftirfarandi: 

 

i. Sjálfstæðar rannsóknir undir handleiðslu, þar sem doktorsneminn stundar eigin 

rannsóknir og öðlast reynslu í aðferðum, hönnun tilrauna, úrvinnslu og greiningu 

gagna.  

ii. Formleg námskeið eru hluti doktorsnámsins, en umfang þeirra skal miðast við að 

vera að jafnaði ekki meira en u.þ.b. 30 einingar, en aldrei umfram 60 einingar. 

Boðið skal upp á almenn aðferðafræðileg námskeið, en einnig fræðileg 

námskeið á sérsviðum og, eftir ástæðum, sérhæfð verkleg og fræðileg námskeið.  

iii. Þjálfun í almennum vísindalegum vinnubrögðum er mjög mikilvæg í 

doktorsnámi. Slík þjálfun felst m.a. í því að doktorsnemar kynni rannsóknir sínar 

með erindum og veggspjöldum á ráðstefnum og málþingum, þátttöku í kennslu 

og leiðbeiningu yngri nemenda, skipulagningu á rannsóknarvinnu ogsamstarfi á 

innlendum og erlendum vettvangi.  

 

c. Gæðaeftirlit 

Gæðaeftirlit tekur til doktorsnámsins í heild og frammistöðu hvers doktorsnema. Innri 

og ytri úttektir á doktorsnáminu fara fram reglulega og taka til námsins alls, þ.m.t. 

námskeiða. Fylgst er með hverjum doktorsnema með árlegum framvinduskýrslum.  

 

4. Kröfur til umsjónarkennara/leiðbeinanda 
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Góð leiðbeining er lykilatriði í doktorsnámi. Hún þarf að vera sérsniðin að þörfum hvers 

doktorsnema og þroska hans í náminu. Við val á leiðbeinanda skal hafa í huga 

eftirfarandi:  

 

i. Akademískar kröfur. Leiðbeinandi skal hafa doktorspróf og/eða áunnið sér 

dósentshæfi. Hann skal vera virkur í rannsóknum á viðkomandi sérsviði og birta 

niðurstöður rannsókna sinna reglulega á viðurkenndum alþjóðlegum vettvangi. 

Hann þarf að vera í stakk búinn til þess að kynna doktorsnemann í innlendu og 

alþjóðlegu vísindasamfélagi.  Stefnt skal að þjálfun leiðbeinenda til starfa.  

ii. Skyldur. Leiðbeinandinn þarf að vera tiltækur með reglubundnum hætti. 

Stuðningur hans við doktorsnemann felst m.a. í almennum vísindalegum 

ráðleggingum, aðstoð við skipulagningu verkefnisins, hvatningu til að þróa 

verkefnið frekar, aðstoð við birtingar á niðurstöðum og þróun starfsferils. Hver 

leiðbeinandi skal ekki sinna fleiri doktorsnemum hverju sinni en tími hans leyfir.  

iii. Samskipti leiðbeinanda og doktorsnema eru lykillinn að árangri í doktorsnámi. 

Þau þurfa að byggjast á gagnkvæmri virðingu, sameiginlegri ábyrgð og báðir 

aðilar þurfa að leggja sitt af mörkum.  

iv. Í doktorsnefnd hvers doktorsnema sitja þrír til fimm sérfróðir menn og skal hver 

þeirra hafa skilgreint hlutverk.  

 

5. Kröfur um gæði doktorsritgerðar 

Doktorsritgerðin er prófsteinninn á það að doktorsneminn hafi öðlast fullnægjandi færni 

til að stunda sjálfstæðar og frumlegar rannsóknir sem hafa vísindalegt gildi og að hann 

geti metið vísindavinnu annarra á gagnrýninn hátt.  

 

Umfang og innihald doktorsritgerðar skal jafngilda þremur vísindagreinum í fullri lengd í 

alþjóðlega viðurkenndum tímaritum. Auk greina skal ritgerð ávallt innihalda inngang 

sem gefur yfirlit yfir þekkingu á viðkomandi sviði, markmið verkefnisins í heild, lýsingu á 

aðferðum og niðurstöðum, umræður og ályktanir. Sé ritgerð skilað á formi mónógrafíu 

2skal sérskipuð dómnefnd meta hvort hún uppfyllir framangreind skilyrði.  

 

Doktorsritgerð skal innihalda yfirlýsingu um framlag doktorsnemans til verksins í heild og 

einstakra birtra greina. Hann skal vera fyrsti höfundur að tveimur greinum. 

Doktorsritgerð skal rituð og varin á ensku. Í henni skal vera ágrip á íslensku.  Að jafnaði 

skal ritgerðin birt í heild á vefsíðu Háskóla Íslands (Skemmunni), en heimilt er að 

takmarka aðgang með tímamörkum t.d. vegna einkaleyfa. Ávallt skal þó birta útdrátt.  

 

6. Mat á doktorsritgerð 

Hver doktorsritgerð skal vera metin af a.m.k. tveimur utanaðkomandi aðilum og skal 

a.m.k. annar þeirra vera frá erlendum háskóla eða rannsóknarstofnun. Þeir sem meta 

doktorsritgerðir skulu hafa dósentshæfi og vera virkir vísindamenn á viðkomandi sviði. 

Leiðbeinandi kemur ekki að mati á doktorsritgerð á þessu stigi. Mat á doktorsritgerð skal 
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að jafnaði ekki taka lengri tíma en þrjá til fjóra mánuði, enda oft talsvert í húfi fyrir 

doktorsnemann vegna atvinnuráðningar.  Sé doktorsritgerð hafnað til varnar eða vörn 

ekki tekin gild skal doktorsnema gefinn kostur á að lagfæra hana og leggja fram einu 

sinni enn.  

 

7. Niðurlag 

Í viðmiðum þessum er byggt á áður nefndum viðmiðum frá Orpheus sem samþykkt voru 

í Árósum árið 2009 svo og gildandi reglum um doktorsnám við Heilbrigðisvísindasvið 

Háskóla Íslands. Þessi viðmið mynda síðan grunninn að áframhaldandi 

gæðaþróunarstarfi sem mun nýta sér gæðaþróunarstaðal Orpheus-AMSE-WFME sem 

lýst var í inngangi.  

 

Doktorsnámsnefnd Heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands 

Vormisseri 2012 


