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Félagsráðgjafardeild
• Námið breyttist árið 2006 í 3+2
• 10 kennarar auk 6 aðjúnkta í hlutastarfi, fjölda
stundakennara, gestakennara og
starfþjálfunarkennara.
• 392 nemendur við deildina
– 96 í meistaranámi
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Meistaranám við Félagsráðgjafardeild
• Meistaraprófsritgerð er lokaverkefni í
meistaranámi (MA ritgerð) og byggir á
sjálfstæðri rannsókn eða starfstengdu
rannsóknar- og þróunarverkefni.
• Lokaverkefni til meistaraprófs skal vera
einstaklingsverkefni.
• Stærð verkefnisins er 30 – 60 einingar.
• Prófdómari.

Mismunandi MA ritgerðir í
Félagsráðgjafardeild (30-60e).
• MA ritgerð í MA námi til starfsréttinda er 30e.
• MA ritgerð í MA námi í félagsráðgjöf, öldunarfræði og
NordMaG á að vera á bilinu 40-60e (rannsóknatengt
nám).
• Nemandi í MA í félagsráðgjöf á þess einnig kost að
skrifa grein um lokaverkefni sitt í samráði við
leiðbeinanda sinn.
• Félagsráðgjafardeild hvetur meistaranema til að birta
niðurstöður sínar í viðurkenndum ritrýndum
fagtímaritum.
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Vísindagrein í stað ritgerðar
Heimilt er að skrifa meistararitgerð sem
vísindagrein, að því gefnu að umfang verkefnisins
sé að lágmarki 40 einingar og að ítarlegur
fræðilegur bakgrunnur fylgi sem fylgiskjal.
Ef skrifa á vísindagrein þarf samþykki
leiðbeinanda.
Vísindanefnd fjallar um slík erindi en vísar því til
lokaafgreiðslu til deildarfundar.

Reglur
• Leiðbeinandi skal að jafnaði vera fyrsti höfundur enda ber hann
ábyrgð á fræðilegum frágangi.
• Lokaverkefni samanstendur af einni grein og ítarlegum
fræðilegum yfirlitskafla (literature review).
• Í yfirlitskafla skal gerð grein fyrir bakgrunni rannsóknarinnar,
tengslum við fyrri rannsóknir og mikilvægi hinnar nýju
rannsóknar. Fræðilegt yfirlit skal enda á rannsóknaspurningum
verkefnisins.
• Greinin skal hafa verið send til birtingar í ritrýnt tímarit.
• Þessar sérreglur eru í samræmi við 2. mgr II liðar 14 gr. reglna
um meistaranám við Félagsvísindasvið Háskóla Íslands nr.
643/2011.
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Hvers vegna vísindagrein í stað
ritgerðar ?
• Styttir ferli frá rannsókn til miðlunar á
niðurstöðum.
• Nemendur í rannsóknatengda MA náminu - oft
reynslumiklir fagmenn.
• Styrkir greinina.

Reynslan
• Fjórar ritgerðir hingað til
• Mikilvægt að velja nemendur vel - hentar ekki
öllum.
• Mikil vinna – ennþá verið að móta vinnulag
• Leiðbeinandi skal að jafnaði vera fyrsti höfundur
enda ber hann ábyrgð á fræðilegum frágangi.
• Leiðbeinendur - einn eða fleiri ?
• Á heildina litið til hagsbóta fyrir greinina
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Hvað þarf að bæta ?
• Skerpa reglur - samræma vinnulag
• Velja nemendur - ekki fyrir alla
• Einn leiðbeinandi ? – ákveða í upphafi hverjir
eru meðhöfundar
• Getur tekið lengri tíma en að skrifa MA ritgerð
• „Handrit sé tækt til að senda til ritrýningar“ frekar en að „greinin skal hafa verið send til
birtingar í ritrýnt tímarit“

Þökk fyrir áheyrnina
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