
	  
	  

Kostun	  meistaraverkefna	  í	  samstarfi	  við	  atvinnulíf	  
Yfirlit	  

Með	  tilkomu	  samstarfssamninga	  Háskólans	  í	  Reykjavík	  (HR)	  við	  fyrirtæki	  og	  stofnanir	  
myndast	  tækifæri	  til	  að	  nýta	  hluta	  framlagsins	  til	  að	  fjármagna	  meistaraverkefni	  sem	  
unnin	  eru	  í	  samstarfi	  við	  viðkomandi	  fyrirtæki	  eða	  stofnun.	  	  Eftirfarandi	  viðmið	  og	  ferli	  
eru	  til	  þess	  nýta	  þessi	  tækifæri	  sem	  best	  með	  hagsmuni	  HR,	  samstarfsaðila	  og	  nemanda	  
að	  leiðarljósi.	  	  	  

Ferli	  við	  val	  á	  verkefnum	  

Samstarfssamningar	  um	  meistaraverkefni	  eru	  opnir	  öllum	  deildum	  Háskólans	  í	  
Reykjavík,	  nema	  annað	  sé	  skýrt	  tekið	  fram.	  Val	  á	  verkefnum	  er	  í	  höndum	  samráðshóps,	  
en	  slíkur	  hópur	  eru	  skipaður	  fyrir	  hvern	  samstarfssamning	  og	  í	  honum	  eru	  aðilar	  frá	  HR	  
og	  aðilar	  frá	  viðkomandi	  fyrirtæki	  eða	  stofnun.	  	  
Tækifæri	  til	  fjármögnunar	  á	  meistaraverkefnum	  skulu	  vera	  gerð	  kunnug	  innan	  HR,	  
annað	  hvort	  með	  kalli	  eftir	  umsóknum	  með	  umsóknarfresti	  eða	  með	  opnu	  kalli.	  	  Þegar	  
um	  ákveðinn	  umsóknarfrest	  er	  að	  ræða,	  skal	  hann	  vera	  eigi	  síðar	  en	  tveimur	  mánuðum	  
fyrir	  upphaf	  þeirrar	  annar	  sem	  verkefnin	  verða	  unnin	  á.	  Samhliða	  kalli	  eftir	  umsóknum	  
skal	  samráðshópurinn	  boða	  til	  opins	  kynningarfundar.	  	  
Leiðbeinendur	  senda	  inn	  umsóknir.	  Umsóknir	  skulu	  skilgreina	  viðfangsefni,	  markmið,	  
leiðbeinendur,	  nemendur	  (ef	  við	  á),	  tímalengd,	  kostnað	  og	  ávinning	  fyrir	  samstarfsaðila.	  
Samráðshópurinn	  mun	  svo	  velja	  eða	  hafna	  verkefnum.	  Niðurstaða	  skal	  liggja	  fyrir	  eigi	  
síðar	  en	  mánuði	  eftir	  umsóknarfrest..	  

	  

Viðmið	  um	  kostnað	  vegna	  verkefna	  

Kostnaðaráætlun	  fyrir	  meistaraverkefni	  skal	  almennt	  ná	  yfir	  kostnað	  vegna	  
leiðbeinenda,	  kostnað	  vegna	  aðfanga	  og	  ferðalaga,	  kostnað	  vegna	  nemenda,	  og	  hluta	  
kostnaðar	  vegna	  aðstöðu.	  	  Viðmið	  fyrir	  þessa	  þætti	  eru	  eftirfarandi:	  

• Framlag	  til	  deildar:	  Þar	  sem	  leiðbeining	  meistaraverkefna	  er	  metin	  til	  
kennsluskyldu	  starfsmanna	  leggst	  framlag	  til	  deildar	  til	  að	  greiða	  fyrir	  aðra	  
kennslu	  á	  móti	  kennsluskyldu	  leiðbeinenda.	  Fyrir	  30	  ECTS	  meistaraverkefni	  er	  
upphæðin	  500	  ÞKR	  og	  fyrir	  60	  ECTS	  meistaraverkefni	  er	  upphæðin	  750	  ÞKR.	  

• Kostnaður	  vegna	  aðfanga	  og	  ferðalaga:	  Slíkur	  kostnaður	  takmarkast	  við	  
beinan	  kostnað	  vegna	  verkefnisins.	  	  Til	  nauðsynlegra	  aðfanga	  teljast	  hráefni,	  
sértækur	  tækjabúnaður,	  nauðsynlegur	  hugbúnaður,	  o.s.frv.	  	  Almennur	  búnaður,	  
svo	  sem	  tölvur,	  verkfæri,	  hugbúnaður	  o.s.frv.,	  sem	  nýtist	  að	  mestu	  utan	  
verkefnisins,	  telst	  ekki	  sem	  aðföng.	  	  Til	  ferðalaga	  teljast	  ferðir	  sem	  tengjast	  
verkefninu	  beint,	  vegna	  öflunar	  gagna,	  samstarfs	  við	  framkvæmd	  verkefnisins	  
eða	  kynningar	  á	  niðurstöðum.	  



	  
• Kostnaður	  vegna	  nemenda:	  Þessi	  kostnaður	  fer	  eftir	  aðstæðum	  og	  eðli	  

verkefnis.	  	  Falli	  verkefnið	  að	  eðlilegum	  kröfum	  meistaraverkefnis	  er	  ekki	  
nauðsynlegt	  að	  veita	  nemendum	  umbun.	  	  Sé	  verkefnið	  þess	  eðlis	  að	  rétt	  sé	  að	  
umbuna	  nemendum	  fyrir	  vinnu	  eða	  aðrar	  kröfur	  umfram	  hefðbundin	  
meistaraverkefni,	  þá	  getur	  sú	  umbun	  falist	  í	  niðurfellingu	  skólagjalda	  eða	  í	  
beinum	  framfærslustyrkjum.	  	  Í	  þeim	  tilfellum	  sem	  um	  er	  að	  ræða	  styrk	  til	  
framfærslu,	  þá	  skal	  það	  framlag	  ekki	  vera	  umfram	  þau	  viðmið	  sem	  notuð	  eru	  af	  
Rannsóknarsjóð	  Vísinda-‐	  og	  tækniráðs.	  	  Viðkomandi	  styrk	  má	  greiða	  í	  formi	  
beinnar	  greiðslu	  eða	  í	  formi	  launa,	  en	  í	  síðara	  tilvikinu	  skal	  draga	  frá	  kostnað	  
vegna	  launatengdra	  gjalda.	  Séu	  skólagjöld	  felld	  niður	  og	  beinn	  styrkur	  veittur,	  þá	  
skal	  umbunin	  teljast	  sem	  summan	  af	  þessu	  tvennu.	  

• Kostnaður	  vegna	  aðstöðu:	  Slíkur	  kostnaður	  skal	  einungis	  reiknaður	  ef	  verkefni	  
krefst	  sértækrar	  aðstöðu	  og	  skal	  ekki	  vera	  meira	  en	  10%	  af	  heildarkostnaði.	  	  

Einstakir	  samstarfssamningar	  milli	  HR	  og	  fyrirtækja	  eða	  stofnana	  geta	  mögulega	  
útilokað	  ákveðna	  kostnaðarþætti,	  og	  skal	  þá	  taka	  tillit	  til	  þess	  við	  gerð	  umsókna	  og	  mat	  á	  
þeim.	  


