2. kafli – Reglur um framhaldsnám
2. Framhaldsnám

2.1 Svið framhaldsnáms
Svið framhaldsnáms hefur yfirumsjón með framhaldsnámi sbr. 8. gr. starfsreglna Háskólans á
Hólum.
2.2 Umsóknarfrestur
Tekið er við umsóknum um nám til meistaragráðu við Háskólann á Hólum hvenær sem er
ársins. Inntaka nýrra framhaldsnema miðast við upphaf einhverrar af hinum þremur önnum
skólaársins, eftir því sem við á hverju sinni og í samráði við væntanlegan leiðbeinanda.
2.3 Meðferð umsókna
Ferli umsókna um meistaranámið er eftirfarandi:
a) Nemandi sækir um inngöngu í meistaranám á sérstökum eyðublöðum, sem fást afhent hjá
framhaldsnámssviði skólans. Umsókn um meistaranám skulu fylgja drög að náms- og
rannsóknaráætlun sem unnin er í samvinnu við væntanlegan umsjónarkennara nemandans við
Háskólann á Hólum. Upplýsingar um fjármögnun rannsóknarverkefnia skulu fylgja umsókn,
eftir því sem við á.
Umsókn skal skilað til framhaldsnámssviðs Háskólans á Hólum, þars sem hún er skráð og
send til umfjöllunar í framhaldsnámsnefnd.
b) Framhaldsnámsnefnd afgreiðir umsóknir og skipar umsjónarkennara (sbr. gr. 2.6 í
námsreglum) að fenginni tillögu deildar. Framhaldsnámssvið Háskólans á Hólum tilkynnir
umsækjanda niðurstöðu með tölvupósti, um leið og hún liggur fyrir. Framhaldsnámssvið sér
um gerð leiðbeiningarsamnings og skal hann undirritaður af leiðbeinanda og nemanda, áður
en formlegt nám hefst.
c) Framhaldsnámsnefnd skipar meistaraprófsnefnd nemandans (sbr. gr. 2.8 í námsreglum) að
fenginni tillögu umsjónarkennara.
d) Afgreiðslu umsókna skal lokið svo fljótt sem auðið er eftir að fullunnin umsókn berst.
e) Hafi framhaldsnámsnefnd samþykkt umsókn, annast framhaldsnámssvið skráningu
nemandans til náms, og sér um að fjármálasvið innheimti árleg innritunargjöld. Skuli gjöldin
greidd af rannsóknarverkefni eða rannsóknarsjóði innan skólans, ber umsjónarkennara að
annast umsýslu þess.
2.4 Inntökuskilyrði
Til að geta innritast í nám til meistaraprófs við Háskólann á Hólum þarf nemandi að hafa
lokið B.S./B.A./B.Ed. prófi með lágmarkseinkunn 6,5 eða sambærilegu prófi sem
framhaldsnámsnefnd viðurkennir. Heimilt er að víkja frá ákvæðum um ofangreindar
lágmarkseinkunnir ef fyrir liggja rökstuddar ástæður. Nemendur sem ekki eiga íslensku eða

ensku að móðurmáli þurfa að sýna fram á færni í ensku (TOEFEL) eða íslensku
(ríkisborgarapróf).

2.5 Einingafjöldi, framvinda og samsetning náms
Nám til meistaraprófs (M.A. / M.S.) er 120 ECTS (að jafnaði tveggja ára full vinna).
Meistaranám skal innihalda rannsóknarverkefni (60 eða 90 ECTS), sem unnið er undir
leiðsögn sérfræðinga við Háskólann á Hólum eða annarra sérfræðinga sem
framhaldsnámsnefnd samþykkir. Einnig þarf nemandi að sækja námskeið (30 eða 60 ECTS),
sem samþykkt eru af meistaraprófsnefnd.
Sjái nemandi fram á að geta ekki lokið náminu á tveimur árum, skal hann sækja um
áframhaldandi innritun til framhaldsnámsnefndar, þó þannig að heildarnámstími verði ekki
lengri en þrjú og hálft ár. Í sérstökum tilfellum, t.d. ef nemandi stundar nám sem hlutastarf,
getur framhaldsnámsnefnd samþykkt námstíma allt að fimm árum.
Nemendum er heimilt að sækja um leyfi frá námi allt að tveimur árum. Umsókn um slíkt skal
berast eigi síðar en 1. júní fyrir nám á haustmisseri og 1. október fyrir nám á
vormisseri. Nemandi í leyfi frá námi skal greiða skrásetningargjöld, sem ákveðin eru af
framhaldsnámssviði, á meðan á leyfinu stendur.
2.6 Umsjónarkennari og leiðbeinandi
Sérhver nemandi skal frá upphafi náms hafa umsjónarkennara úr hópi fastra kennara (þeirra
sem hlotið hafa hæfnisdóm til að gegna stöðu háskólakennara skv. lögum um háskóla nr.
63/2006 ). Nemandi ráðfærir sig við umsjónarkennara sinn um skipulag námsins, val
námskeiða og annað sem tengist náminu.
Leiðbeinandi leiðbeinir nemanda í lokaverkefni. Umsjónarkennari og leiðbeinandi eru að
jafnaði sami maðurinn. Deildin getur þó heimilað nemanda að hafa utanaðkomandi
leiðbeinanda sem uppfyllir þær kröfur sem gerðar eru í þessum reglum (sbr. 2.7).
2.7 Kröfur til umsjónarkennara og leiðbeinanda
Umsjónarkennari skal vera fastur kennari í viðkomandi grein. Leiðbeinandi nemanda í
framhaldsnámi skal vera viðurkenndur sérfræðingur á viðkomandi fræðasviði og hafa birt
ritsmíðar í ritrýndum alþjóðlegum tímaritum á sviðinu. Rannsóknarverkefni nemandans skal
vera á sérsviði leiðbeinandans.
2.8 Meistaraprófsnefnd
Meistaraprófsnefnd skal skipuð minnst tveimur sérfræðingum á fræðasviðinu og er annar
þeirra umsjónarkennarinn. Heimilt er að skipa þriðja manninn í nefndina ef þurfa þykir.
Hlutverk hennar er að fylgjast með því að framvinda námsins sé í samræmi við námsáætlun
og tryggja fagleg gæði rannsóknavinnunnar í samræmi við reglur Háskólans á Hólum.
Nefndin metur framvindu námsins og gæði vinnunnar út frá frammistöðu nemanda.
2.9 Prófdómari og prófnefnd
Prófdómari, tilnefndur af meistaraprófsnefnd og skipaður af framhaldsnámsnefnd, skal leggja
mat á lokaverkefni meistaranema ásamt prófnefnd (sbr. gr. 2.10). Prófdómari skal að öðru
jöfnu ekki vera starfsmaður Háskólans á Hólum. Prófnefnd nemandans er skipuð prófdómara
og meðlimum í meistaraprófsnefnd hans.

2.10 Námsmat í meistaranámi
Greinargóð lýsing á rannsóknarverkefni og rannsóknaráætlun skal í síðasta lagi liggja fyrir í
lok annarrar námsannar. Innan eins árs frá upphafi náms til meistaraprófs skal nemandi halda
opinn fyrirlestur (t.d. á málstofu) þar sem fræðilegar forsendur rannsóknarverkefnis eru
reifaðar, rannsóknaráætlun er skýrð og fyrstu niðurstöður kynntar ef við á. Á grundvelli
þessara gagna leggur meistaraprófsnefnd mat á framvindu námsins og hvort nemanda skuli
leyft að halda áfram meistaranámi. Ef nefndin metur það svo að nemanda skuli synjað um
áframhaldandi nám skal framhaldsnámsnefnd einnig fjalla um og skera úr um málið.
Nemanda skulu þá kynntar niðurstöður matsins með fullnægjandi rökstuðningi.
Rannsóknarverkefni til meistaraprófs lýkur með því að nemandi leggur fram ritgerð, heldur
fyrirlestur um verkefnið og ver ritgerðina fyrir prófnefnd. Ritgerð skal skilað inn til
framhaldsnámssviðs þremur vikum fyrir vörn hið minnsta. Sviðið fer yfir námsferil
nemandans, staðfestir að nemanda sé heimilt að verja ritgerð og upplýsir framhaldsnámsnefnd
um það. Ritgerð og fyrirlestur skulu metin af prófnefnd, sem er skipuð skv. grein 2.9. Vörn
skal stýrt af formanni prófnefndar sem að jafnaði er fulltrúi viðkomandi deildar í
framhaldsnámsnefnd.
Prófnefnd gefur eftirfarandi umsagnir:
Staðið með ágætum - Framúrskarandi vinna án athugasemda.
Staðið - Minni háttar athugasemdir við ritgerð sem nemi lagar í samráði við umsjónarmann og
leiðbeinanda.
Staðið með skilyrðum - Nemandi þarf að gera viðamiklar breytingar á ritgerð og fær til þess
tiltekinn frest (sem að öðru jöfnu er einn mánuður). Breytingarnar skulu bornar undir
prófnefnd og telji hún þær ekki fullnægjandi, telst nemandinn fallinn.
Fallið - Ófullnægjandi árangur annað hvort í ritgerð eða vörn. Falli nemandi á
meistaraprófsvörninni er honum heimilt að endurtaka hana innan mánaðar; falli hann á
ritgerðinni hefur hann sex mánuði til að endurbæta hana og verja aftur.
Nemandi getur ekki gert tilraun til varnar á sömu meistararitgerð/verkefni oftar en tvisvar.
2.11 Námskeið
Í meistaranámskeiðum er lágmarkseinkunn 5,0. Sé nemanda heimilt að taka námskeið á
BA/BS/BEd stigi skal lágmarkseinkunn í þeim námskeiðum vera 6,0.
2.12 Skil og frágangur lokaverkefna
Endanlegri útgáfu meistaraprófsritgerðar skal skilað eigi síðar en einum mánuði frá vörn,
nema prófnefnd ákveði annað. Ritgerð skal vera á íslensku eða ensku, en útdráttur á báðum
tungumálum skal fylgja hverri meistaraprófsritgerð. Uppsetning og frágangur ritgerðar skal
fylgja sniðmáti sem framhaldsnámsnefnd hefur samþykkt.
2.13 Reglur um grunnnám sem einnig gilda um meistaranám.
Um meistaranám gilda einnig reglur 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 og 1.11 úr reglum um
grunnnám á háskólastigi

2.14 Tengsl við aðra háskóla
Hluta meistaranáms má stunda við aðra háskóla eða viðurkenndar rannsóknastofnanir.
2.15 Lærdómstitlar
Meistarapróf veitir rétt til lærdómstitilsins Magister Scientiarum (M.S.) eða Magister Artium
(M.A.).

