KÁPA Á RITGERÐ

LEIÐBEININGAR UM UPPSETNINGU

Bls. 1

Hér eru leiðbeiningar um hvernig skal fylla út sniðmát fyrir kápu á lokaverkefni/ritgerð.
Vinsamlega fylgið leiðbeiningunum nákvæmlega til að tryggja samræmi í útliti ritgerða.
Skref 1.

Veldu pdf-skjal með nafni þinnar deildar og opnaðu það í Acrobat.
Skref 2.

Fylltu út reiti nr. 1-6 samkvæmt leiðbeiningunum hér að neðan.
Ath. á bls. 2 í leiðbeiningum er að finna lista yfir deildir og prófgráður sem skal afrita
(COPY / PASTE) inn í reit nr. 1 í sniðmátinu.

Deildarheiti

4

TITILL RITGERÐAR KEMUR HÉR

5

Reitur

1

Prófgráðan kemur hér

TITILL RITGERÐAR KEMUR HÉR
Í TVEIMUR LÍNUM EF HANN ER LANGUR

2

Undirtitill ritgerðar

Höfundur ritgerðar
Höfundur ritgerðar
2016

6

Janúar 2016

3

TÆKNI- OG VERKFRÆÐIDEILD
SCHOOL OF SCIENCE AND ENGINEERING

Þessa forsíðu er hægt að prenta í öllum helstu prentsmiðjum og prentþjónustum.
Hana er ekki hægt að prenta út á venjulegum heimilisprenturum.
Pappírinn skal vera mattur og hvítur, 300 gr. að þykkt.

1.

Hér kemur prófgráðan.
Rétt heiti skal afrita af bls. 2

2.

Hér kemur titill ritgerðar. Ef titillinn er
ein lína skal setja hann í neðri línuna.

3.

Nafn höfunda í stafrófsröð.

4.

Deildarheiti.

5.

Titill ritgerðar á kjöl.

6.

Mánuður og ártal útskriftar kemur hér.
Dæmi: Janúar 2016 eða Júní 2016

DEILDIR

OG HEITI Á PRÓFGRÁÐUM

Bls. 2

TÆKNI- OG VERKFRÆÐIDEILD

VIÐSKIPTADEILD

Heiti á prófgráðu (kemur í reit nr. 1)

Heiti á prófgráðu (kemur í reit nr. 1)

Diplóma í byggingariðnfræði

BSc í hagfræði og fjármálum

Diplóma í rafiðnfræði

BSc í hagfræði og stjórnun

Diplóma í véliðnfræði

BSc í viðskiptafræði

BSc í byggingartæknifræði

BSc í viðskiptafræði með lögfræði sem aukagrein

BSc í rafmagnstæknifræði

BSc í viðskiptafræði með tölvunarfræði sem aukagrein

BSc í vél- og orkutæknifræði

BSc í sálfræði

BSc í byggingafræði

MSc í klínískri sálfræði

BSc í íþróttafræði

MSc í alþjóðaviðskiptum og markaðsfræði

MEd í heilsuþjálfun og kennslu

MSc í fjármálum fyrirtækja

MSc í íþróttavísindum og þjálfun

MSc í mannauðsstjórnun og vinnusálfræði

MSc í byggingarverkfræði – mannvirkjahönnun

MSc í markaðsfræði

MSc í byggingarverkfræði - steinsteyputækni

MSc í reikningshaldi og endurskoðun

MSc í fjármálaverkfræði

MSc í stjórnunarreikningsskilum og viðskiptagreind

MSc í heilbrigðisverkfræði

MSc í upplýsingastjórnun

MSc í rafmagnsverkfræði

MSc í viðskiptafræði

MSc í rekstrarverkfræði

MBA lokaverkefni

MSc í vélaverkfræði

Meistarastigsgráða í upplýsingastjórnun

MSc í orkuverkfræði – Iceland School of Energy
MSc í orkuvísindum – Iceland School of Energy
MPM - Master of Project Management

TÖLVUNARFRÆÐIDEILD
Heiti á prófgráðu (kemur í reit nr. 1)
Diplóma í kerfisstjórnun

LAGADEILD
Heiti á prófgráðu (kemur í reit nr. 1)
BA í lögfræði
ML í lögfræði

Diplóma í tölvunarfræði
Diplóma í tölvunarfræði í samstarfi við
Háskólann á Akureyri
BSc í tölvunarfræði
BSc í tölvunarfræði - rannsóknarmiðuð
BSc í tölvunarstærðfræði
BSc í hugbúnaðarverkfræði
BSc í tölvunarfræði með viðskiptafræði sem aukagrein
MSc í tölvunarfræði
MSc í hugbúnaðarverkfræði
MSc í máltækni

