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Hvað er Euraxess?
EURAXESS er sérstakt framtak framkvæmdastjórnar ESB 
sem snýst um að hjálpa rannsakendum í Evrópu að þróa
feril sinn áfram og að auðvelda þeim að ferðast innan
Evrópu vegna starfa sinna. 

Þetta er stuðningsverkefni sem á að örva, vernda og
styðja við rannsókna- og nýsköpunarstarf í Evrópu með
því að veita þekkingarumhverfinu aðgengi upplýsingum
og félagslegum stuðningi. 

EURAXESS á að vera one-stop shop bæði fyrir
rannsakendur og rannsóknastofnanir m.t.t hreyfanleika
starfsfólks. 



Hvað gerir Euraxess fyrir þig?

Rannsakendur:

- Geta skráð sig í gagnagrunn Euraxess.

- Upplýsingar um störf og styrki í Evrópu

- Upplýsingagjöf um réttindi og skyldur þeirra sem 
ráða þá í störf eða veita þeim styrki. (Charter and
Code)

- Persónuleg aðstoð frá fólki sem hjálpar þeim. 



Hvað getur Euraxess gert fyrir þig?

Rannsóknastofnanir:

- Geta fundið rannsakendur í Evrópu í 
gagnagrunn Euraxess.

- Fengið upplýsingar um styrki innan Evrópu.

- Geta auglýst störf á hinum innri markaði án 
mikils tilkostnaðar?

- Geta orðið formlegir aðilar að Euraxess
netinu? 



www.euraxess.is

http://www.euraxess.is/
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Af hverju að taka þátt í Euraxess?

- Sýnileiki 

- Aðgengi að stóru tengslaneti

- Möguleikar á að fara í Námsferðir til annarra Euraxess tengiliða.

- Aðstoð við að bæta verklag (Best Practise/Lessons Learned)

- Kostar ekkert. 



Charter & Code
European Charter for Researchers 
- Eru almennar reglur og kröfur sem skilgreina hlutverk, ábyrgð og réttindi

rannsakenda, vinnuveitanda og þeirra sem fjármaganarannsóknir. Um er að ræða
ramma um fagleg vinnubrög í rannsóknum og mælikvarði á þau. Allir Háskólar á 
Íslandi hafa gengist undir þetta nú þegar.

Dæmi: 



Charter & Code

Code of Conduct for the Recruitment of Researchers 
• Eru reglur og kröfur sem vinnuveitendur (og þeir sem fjármagna

rannsóknir) verða að mæta þegar þeir skipa/ráða rannsakendur.

Dæmi:  

Transparency: „Candidates should be informed, prior to the selection, 
about the recruitment process and the selection criteria, the number of 
available positions and the career development prospects. They should 
also be informed after the selection process about the strengths and 
weaknesses of their applications.”

Selection: „Selection committees should bring together diverse expertise 
and competences and should have an adequate gender balance and, 
where appropriate and feasible, include members from different sectors 
(public and private) and disciplines, including from other countries and 
with relevant experience to assess the candidate. Whenever possible, a 
wide range of selection practices should be used, such as external expert 
assessment and face-to-face interviews. Members of selection panels 
should be adequately trained. “ 



Takk fyrir 


