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Viðauka með prófskírteini er ætlað að veita nánari upplýsingar um tilgreint skírteini en hefur sem slíkur ekkert lagalegt gildi. Sniðmát hans er byggt 
á ákvörðun (ESB) 2018/646, sem samþykkt var af Evrópuþinginu og Evrópuráðinu 18. apríl 2018, um sameiginlegan ramma um bætta þjónustu 
varðandi hæfni og námsgráður (Europass) og um að fella úr gildi ákvörðun nr. 2241/2004 / EB. 
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1. Heiti skírteinisins 1 

 

Dæmi: 

Matreiðslumaður, matreiðsla 

2. Þýðing á heiti skírteinisins 2 

   

Dæmi: 

Chef 

3. Lýsing á kunnáttu og færni 

 

Skráið hæfni og kunnáttu þá sem handhafi skírteinis hefur aflað sér. Skráin skal hefjast á eftirfarandi hátt: 

„Dæmigerður handhafi þessa skírteinis er fær um að...” og ætti að innihalda um það bil 5 til 15 atriði og nota 

athafnasagnir til þess að lýsa hæfni, til dæmis: Dæmi: 

Dæmigerður handhafi þessa skírteinis er fær um að: 

- skipuleggja starfið og meta magn nauðsynlegra hráefna út frá fyrirliggjandi teikningum 

- nýta sér grafískar teikningar og flæðirit 

- nýta sér rafvæddan prófunarbúnað 

- leggja og prófa raflagnir fyrir ljós og straumdreifingu 

- leggja og prófa skiptibúnað og deiliborð 

- finna og lagfæra galla í raflagnakerfum 

- finna og lagfæra galla í rafmagnstækjum 

- leggja, prófa, taka í notkun og viðhalda ljósastæðum og rofum 

- leggja, prófa, taka í notkun og viðhalda rafhitunarbúnaði og stjórnbúnaði 

- leggja, prófa, taka í notkun og viðhalda hreyfiaflsbúnaði 

- fullgera skýrslur tengdar verkunum. 

  

4. Starfssvið sem skírteinishafi má sinna 3 

 

Dæmi: 

Lagnarafvirki; viðhaldsrafvirki; gagnaflutningakerfistengir; öryggisbúnaðartengir. 
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5.  Formlegar forsendur í tengslum við skírteinið 

 

Stofnun sem gefur út skírteinið Stjórnvald sem annast vottun eða staðfestingu 
skírteinisins 

Dæmi: 

Framhaldsskóli á Íslandi sem starfar á grundvelli 

laga um framhaldsskóla og aðalnámskrá 

framhaldsskóla sem mennta- og 

menningarmálaráðuneytið gefur út. 

Dæmi: 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið / 

Menntamálastofnun 

Menntunarstig skírteinisins (í landinu eða evrópskt) 1  Einkunnakvarði/ Nauðsynleg lámarkseinkunn 

Dæmi: 

EQF 5 

Dæmi: 

1-10  

Lágmarkseinkunn 5 

Aðgangur að næsta þrepi menntunar / þjálfunar 1 Alþjóðlegir samningar um viðurkenningu á 
starfsmenntun 1 

Dæmi: 

Viðbótarnám til stúdentsprófs eða meistaraskóli 

Dæmi: 

Evrópsk viðurkenning á starfsmenntun og hæfi  

Lagalegur grunnur 

Dæmi: 

Lög um framhaldsskóla nr.92/2008, reglugerð um sveinspróf nr. 698/2009.   

Iðnaðarlög nr. 42/1978, reglugerð um löggiltar iðngreinar nr. 940/1999. 

6. Formlega viðurkenndar leiðir til að öðlast skírteinið 

 

Lýsing á því hvernig hægt er öðlast viðkomandi hæfni (með nám í skóla, þjálfun á vinnustað eða með raunfærnimati). 

Lýsing á fenginni starfsmenntun og 
þjálfun 

Hundraðshluti heildarnáms  

(%) 

Tímalengd 

(stundir/vikur/mánuðir/ár) 

Fer fram í skóla 60 % 1200 stundir 

Fer fram á vinnustað 40 % 800 stundir 

Vottað fyrra nám %  

Heildartímalengd náms/þjálfunar sem liggur til grundvallar skírteininu 2000 stundir 

 
 

7.  Viðbótarupplýsingar 

 

Inngönguskilyrði 1 

Dæmi: Grunnskólapróf 

Frekari upplýsingar (þ.m.t. lýsing á kerfi prófgráða í landinu) 

Dæmi: Mennta- og menningarmálaráðuneytið; Menntamálastofnun 
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