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Uppbygging námsins
Meistarapróf í mannfræði er tveggja ára sjálfstætt fræðilegt 
rannsóknarnám. Í náminu fá nemendur þjálfun í ólíkum 
rannsóknaraðferðum og hafa svigrúm til að velja sér 
rannsóknarefni í samræmi við áhugasvið sín. Það felst í 
meistararitgerð (30e eða 60e) og námskeiðum á völdum 
sviðum rannsóknaraðferða og kenninga. Boðið er upp á 
einstaklingsmiðað rannsóknarnám í líffræðilegri mannfræði. 
Námið er kennt í fjarnámi og staðnámi. 
Mannfræði, þjóðfræði, fornleifafræði, safnafræði og 
ferðamálafræði standa saman að kjörsviði fyrir meistaranema 
með áherslu á efnismenningu (120e). Meistaranemar í 
mannfræði sem velja þetta kjörsvið munu meðal annars taka 
námskeið í mannfræði um listir, sjónræna menningu og skynjun 
auk annarra námskeiða um efnismenningu sem eru í boði þeirra 
námsgreina sem að kjörsviðinu standa.

Starfstækifæri
Meistaranámið gefur aðgang að doktorsnámi og er 
undirbúningur fyrir rannsóknarvinnu og kennslu fyrir þá 
sem kjósa slíkan starfsvettvang. Störf að loknu námi geta til 
dæmis verið hjá stofnunum ríkis og sveitarfélaga, Sameinuðu 
þjóðunum, alþjóðlegum þróunarsamvinnustofnunum, 
frjálsum félagasamtökum, fyrirtækjum og einkaaðilum, bæði 

hér á landi og erlendis. Mannfræðingar starfa að fjölbreyttum 
viðfangsefnum, til dæmis við fjölmiðlun, útgáfu, minjasöfn, 
umhverfismál, innflytjendamál, almenna stjórnsýslu, 
upplýsingakennslu, þróunarsamvinnu, mannréttindi, málefni 
barna, friðargæslu og erfðarannsóknir. 

Inntökuskilyrði
Meistaranám í mannfræði er í boði fyrir nemendur sem hafa 
grunn í mannfræði og nemendur sem vilja bæta mannfræði við 
fyrra nám. Fyrir nemandur sem hafa engan grunn í mannfræði er 
gerð forkrafa um a.m.k. 30 einingar í mannfræði. Inntökuskilyrði 
er BA-próf með a.m.k. 30 einingar í mannfræði og fyrstu einkunn 
(lágmark 7,25) frá Háskóla Íslands eða sambærilegt próf frá 
öðrum háskóla. Umsóknarfrestur fyrir erlenda meistaranema er 
1. febrúar ár hvert. Íslenskir nemendur og erlendir nemendur 
sem hafa dvalarleyfi á Íslandi og hafa búið þar í a.m.k. 4 ár geta 
sótt um meistaranám 15. apríl og 15. október. 

Mannfræðin fæst við allt sem viðkemur tegundinni Homo sapiens fyrr og síðar. Hún gefur 
haldgóðan skilning á menningarlegri fjölbreytni, eðli og merkingu mannlegra samskipta 
og athafna. Mannfræði veitir innsýn í félagsleg og líffræðileg sérkenni og samkenni 
tegundarinnar. Spurningar mannfræðinga snúast um ólík samfélög manna, hvað þau eigi 
sameiginlegt og hvað greini þau að. Áhersla er lögð á að skilja hugmyndir og athafnir fólks 
og hvaða merkingu þær hafa fyrir það og aðra. 
Að baki þekkingarleit mannfræðinga liggur knýjandi forvitni um það hver við erum, hvað 
við gerum og hvaðan við komum.
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Anthropology
Graduate program

FACULTY OF SOCIOLOGY, ANTHROPOLOGY 
AND FOLKLORISTICS

Structure of the program
The master’s program consists of two years of independent 
research studies. Students receive training in methods and an 
opportunity to select a theme for their research of interest. 
Master’s studies are completed with a final thesis. Students 
either complete a 30 ECTS thesis with an applied project, or a 60 
ECTS thesis based upon independent research. All courses are 
offered both in-class and online.

The disciplines Anthropology, Ethnology, Archaeology, 
Museum Studies, and Tourism Studies collaborate on a specialty 
for master’s students with emphasis on material culture (120e). 
Master’s students in Anthropology who opt for that specialty will 
take courses in art, visual culture and perception, in addition to 
courses on material culture provided by the other collaborating 
disciplines.  

Job opportunities
The master’s program in Anthropology provides  an opportunity 
for doctoral studies but it is also a preparation for research and 
teaching for those with such interests. Anthropologists work for 
diverse institutions and agencies, including municipal and state 
institutions, the United Nations, international development 
agencies, non-governmental organizations (NGOs), companies 

and private businesses, in Iceland and abroad. They are, for 
instance, engaged in human rights, peacebuilding, producing 
publications, environmental issues, immigration, public service, 
development cooperation, and genetic research.

Admission requirements
Admission requirements for a master’s in Anthropology is a 
BA degree with at least 30 ECTS in Anthropology from the 
University of Iceland with first grade (minimum 7.25 out of 
10) or equivalent degree from another university. Application 
deadlines for foreign master’s students is February 1st, each 
year. Application deadlines for Icelandic nationals, and those 
with residence permits for at least four years in Iceland, are 15 
April and 15 October. 

Anthropology engages with all aspects of Homo sapiens throughout history. The discipline 
provides a comprehensive understanding of cultural diversity, ideas of human nature and 
the meanings of human relations and actions. Anthropology gives insight into social and 
biological particularities and commonalities. The questions the discipline raises concern 
human socio-cultural diversity as well what unites us as a species. The aim is to understand 
people’s ideas and actions and what meanings they convey for themselves and others. 
Underlying a search for knowledge, anthropology is based upon a genuine curiosity to 
know what constitutes the human condition. 
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