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Siða

 
 KYNNING Á STARFSMENNTAVEGABRÉFI 

 
 
Skilgreining á starfsmenntavegabréfi 
Starfsmenntavegabréf er staðlað skjal sem gildir hvarvetna í Evrópu. Á það er skráð með formlegum hætti sú 
starfshæfni og  færni sem einstaklingur – án tillits til aldurs, menntunar og starfs – ávinnur sér meðan hann dvelur 
við starf eða nám í öðru evrópulandi (í evrópusambandslandi/Efta/EES og löndum sem hafa sótt um inngöngu). 

Markmið starfsmenntavegabréfs 
Markmið með starfmenntavegabréfi er að: 
- Hvetja Evrópubúa til náms- eða starfsdvalar í öðrum Evrópulöndum með því að gera reynslu þeirra 

sýnilegri; 
- Auka gagnsæi og sýnileika starfsdvalar með því að hjálpa þátttakendum að sýna betur árangur 

starfsdvalarinnar, sérstaklega með tilliti til þekkingar, færni og hæfni; 
- Hvetja til viðurkenningar þekkingar sem aflað er erlendis. 
 

Umsóknir 
Einstakir umsækjendur geta ekki sótt um beint og milliliðalaust. Allar umsóknir skulu gerðar af stofnun fyrir hönd 
einstaklings. 
Allar stofnanir sem skipuleggja náms- eða starfsdvöl í ofannefndum löndum getur sótt um starfsmenntavegabréf 
fyrir hönd einstaklings. 

Skilgreining á náms- og/eða starfsdvöl vegna starfsmenntavegabréfs 

Dvölin ætti:  

– annað hvort að eiga sér stað sem þáttur í Evrópusambandsáætlun um menntun og starfsþjálfun, 

– eða uppfylla eftirfarandi gæðakröfur: 

(a) dvöl í öðru landi á sér stað innan skipulagsramma sem gildir í heimalandi þess aðila sem stundar nám í 
samræmi við hann; 

(b) sú stofnun sem ábyrg er fyrir einstaklingi í heimalandi (sendandi) semur skilmála samnings, um 
innihald, markmið og lengd dvalar, og leggur fyrir þann aðila sem tekur við námsmanni. Samninginn 
skal jafnframt leggja fyrir viðkomandi umsjónaraðila starfsmenntavegabréfs (NEC) í heimalandi (eða 
aðila sem fenginn hefur verið til að halda utan um starfsmenntavegabréfið). Skrifstofan (NEC) hefur 
eftirlit með að viðkomandi einstaklingur fái viðeigandi tungumálaþjálfun og gefur upplýsingar um 
umsjónaraðila í móttökulandinu sem aðstoðar, upplýsir, leiðbeinir og hefur umsjón með viðkomandi 
einstaklingi. 

(c) Öll þátttakandalönd skulu eiga aðild að ESB eða  EFTA/EES. 

(d) þar sem við á, skulu sendandi og móttakandi, að höfðu samráði, veita viðkomandi einstaklingi 
upplýsingar um heilbrigðis- og öryggisreglur á vinnustað, vinnulöggjöf, jafnræðisreglur og aðrar gildandi 
reglur um atvinnu í móttökulandi.  

 
Leiðir starfsmenntavegabréf til útgáfu brautskráningarskirteinis sem veitir réttindi? 
Nei. starfsmenntavegabréf er evrópskt skjal þar sem nám og starfsreynsla er skráð. 
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Kostar starfsmenntavegabréfið eitthvað? 
Nei. 

Hvar er hægt að nálgast starfsmenntavegabréf? 
Hafðu samband við Europass skrifstofuna (NEC) í þínu heimalandi (sjá http://europass.cedefop.europa.eu) 
 

Ábyrgð Europass skrifstofuna (NEC). 
Europass skrifstofuna (NEC) er ábyrg (í samvinnu við aðrar viðkomandi stofnanir) fyrir eftirfarandi: 
– að starfsmenntavegabréf sé aðeins veitt til náms- eða starfsdvalar sem uppfyllir ofangreind skilyrði; 

– Starfsmenntavegabréf eru útfyllt í samræmi við leiðbeiningar að neðan og veitt handhöfum á stafrænu og 
prentuðu formi, í sérstakri möppu starfsmenntavegabréfs; Europass skrifstofan (NEC) gefur sendanda 
aðgang að stafrænu formi (t.d. með því að láta honum í té aðgangsorð að viðeigandi stöðum á heimasíðu 
starfsmenntavegabréfs, þannig að hann geti sótt eða útfyllt gögn starfsmenntavegabréfs. Ef eftir því er 
leitað, geta þeir sem ekki hafa aðgang að tölvu eða Netinu, fengið gögn send í pósti á útprentuðu formi. 

– viðeigandi skilyrðum um persónuvernd og meðferð persónulegra upplýsinga, í viðkomandi landi eða í ESB 
landi, er fylgt í einu og öllu þegar gögn starfsmenntavegabréfs  eru meðhöndluð.  

Ef Europass skrifstofan (NEC) framselur stjórnunarþátt  til eins eða fleiri aðila, þá er það á ábyrgð viðkomandi að 
tryggja að ofangreindum þáttum sé framfylgt á viðeigandi hátt. 
Europass skrifstofan (NEC) getur ákveðið sérákvæði í hverju landi um meðhöndlun  skjala 
starfsmenntavegabréfs. 

Ábyrgð þátttakenda (sendanda og móttakanda) 
Starfsmenntavegabréf byggir á samstarfssamningi milli stofnunar sem sendir handhafa starfsmenntavegabréfs 
(sendandi) og þeirrar stofnunar sem tekur við  handhafa starfsmenntavegabréfs  (móttakandi). Báðar stofnanir 
skulu undirrita skriflegan samning um tilgang eða innihald, markmið, dvalarlengd, aðferðir og umsjón með 
námsdvölinni, svo og um það/þau tungumál sem nota skal við að fylla út skjöl starfsmenntavegabréfs (sjá að 
neðan “Val á tungumálum”). 
Sendandi og móttakandi sjá um skráningu í starfsmenntavegabréf. 
Þegar skjöl starfsmenntavegabréfs eru útfyllt með rafrænum hætti skulu allir óútfylltir reitir þurrkaðir út, þannig að 
auð svæði komi hvorki fram í rafrænum  né prentuðum útgáfum. 
Starfsmenntavegabréf er hægt að nota til að skrá eina eða fleiri heimsóknir. 



  
 

ÚTGÁFA STARFSMENNTAVEGABRÉFS 
 
 
(1) Sendandi 

(a) biður Europass skrifstofan (NEC) ( sjá lista að ofan) í viðkomandi landi – eða aðila sem NEC kann að 
hafa fengið til að sjá um starfsmenntavegabréf – um rafrænt form (t.d. með því að gefa út lykilorð að 
viðeigandi svæðum á heimasvæði starfsmenntavegabréfs). Starfsmenntavegabréf ætti að öllu jöfnu að 
fylla út rafrænt. Ef eftir því er leitað, geta þeir sem ekki hafa aðgang að tölvu eða Netinu, fengið 
starfsmenntavegabréfið  sent í pósti á útprentuðu formi. 

(b) skráir í töflu 1, “Handhafi þessa starfsmenntavegabréfs er”; 
(c) skráir í töflu 2, “Starfsmenntavegabréf þetta er gefið út af”; 
(d) skráir í töflu 3, “Samstarfsstofnanir starfsmenntavegabréfs eru”; 
(e) skráir í töflu 4, “Lýsing á námsdvöl”;  
(f) sendir starfsmenntavegabréf á móttökuaðila. 

 
ATH: Ef um er að ræða fleiri en eina dvöl, ætti sendandi að merkja þær (Nr. 1, 2, o.s.frv.); um val á tungumáli, 
sjá að neðan. 
 

(2) Móttakandi 
Skráir annað hvort  í 

- Töflu 5.a ‘Lýsing á hæfni og færni sem viðkomandi öðlast við dvöl’ (t.d. þegar um er að ræða 
starfsþjálfun eða óformlega starfsþjálfun); 
eða: 

- Töflu 5.b ‘Skrá yfir námskeið sem lokið er og einstakar einkunnir/einingar ef dvöl með 
starfsmenntavegabréfi felst í formlegu námi eða starfsþjálfun (t.d. Erasmus áætlunin eða 
skiptinemaáætlun) þar sem stuðst er við yfirfærslukerfi eininga eins og ECTS; 

(g) stimplar og/eða áritar starfsmenntavegabréf 
(h) sendir útfyllt starfsmenntavegabréf aftur til móttakanda. 

*Sendandi 
(a) stimplar og/eða áritar starfsmenntavegabréf 
(b) gefur út og veitir handhafa starfsmenntavegabréf á prentuðu og rafrænu formi; 
(c) varðveitir starfsmenntavegabréfið á viðeigandi hátt, í samræmi við viðurkennd ferli í heimalandi, og í 

samvinnu við Europass skrifstofuna (NEC). 
 
Ef um fleiri en eina dvöl er að ræða er hægt að nota sama starfsmenntavegabréfið. Sendandi skal þá: 

(a) velja viðeigandi liði 17 til 38a eða 17 til 42b eins og þarf til að lýsa nýrri dvöl; og  
(b) númera hverja dvöl í réttri röð (Nr. 2, Nr. 3, osfrv.). 

 
Ef síðari námsdvöl er ekki í umsjá sama sendanda ákveður viðkomandi stofnum, sem gefur 
starfsmenntavegabréfið út, hvort hægt sé að nota sama vegabréfið eða hvort þörf sé á nýju. 
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Val á tungumálum 
Við skráningu í starfsmenntavegabréfið skal  nota tungumál (eitt eða fleiri) sem sendandi, móttakandi og handhafi 
koma sér saman um.  
 
 
Töflur 1 til 4 skulu fylltar út af útgáfustofnun og/eða sendanda, yfirleitt á tungumáli heimalands.  
Tafla 5.a/5b skulu fylltar út af móttakanda, yfirleitt á tungumáli móttökulands. 
Til að gera skjalið skiljanlegra: 
(a) er hægt að afrita töflu 4  og þýða hana yfir á tungumál móttakanda (eða yfir á þriðja tungumál sem sendandi 

samþykkir); 
(b) er hægt  að afrita töflu 5a/5.b og þýða hana yfir á tungumál sendanda (eða yfir á þriðja tungumál sem 

móttakandi samþykkir);  
Sendandi útvegar móttakanda þessar leiðbeiningar á viðeigandi tungumáli/-málum.  
Þeir sem fá starfsmenntavegabréf eiga rétt á því að fá skjalið, í heild sinni, þýtt yfir á tungumál sendanda eða 
móttakanda  eða þriðja tungumál (sem skal vera útbreitt). Sendandi  ber ábyrgð á þýðingu yfir á þriðja mál. 

Stuðningur 
Frekari upplýsingar um starfsmenntavegabréf, sjá: http://europass.cedefop.europa.eu



  
 

NÁKVÆMAR LEIÐBEININGAR UM SKRÁNINGU Í STARFSMENNTAVEGABRÉF 
 
 
Tafla 1.  'HANDHAFI ÞESSA STARFSMENNTAVEGABRÉFS ER '  
 
Í reitum (1) til (7) eru upplýsingar um handhafa starfsmenntavegabréfs. Sendandi skráir í reitina á eigin 
móðurmáli. 

ATH:  
- einu persónuupplýsingar sem skylt er að veita er nafn þess sem veitt hefur verið starfsmenntavegabréf. Samþykki 

handhafa þarf fyrir öðrum persónuupplýsingum: 
- skylt er að skrá í reiti sem merktir eru með stjörnu (*). 
 
(1) - (2) Eftirnafn og nafn (nöfn) handhafa (verður að skrá) 
Skráið eftirnafn og nafn (nöfn) handhafa, t.d.: 

 1. Handhafi þessa starfsmenntavegabréfs er  
 Eftirnafn/-nöfn 

 Nafn/nöfn 

(1) (*) DUPONT (2) (*) Stephan  
   

 
 (3) Heimilsfang/-föng (valfrjálst) 
Skráið nákvæmt heimilisfang/-föng þar sem hægt er að ná í handhafa, t.d.: 

 heimilisfang (gata, götunúmer, póstnúmer, borg, land)  
(3) Kavala str. 52, 

GR-54248 Thessaloniki 
GREECE 

 

  
 
Fylgja skal reglum sem gilda í viðkomandi landi þannig að póstur komist hratt til handhafa ef þarf; mikilvægt er að 
auðkenni lands sé rétt skráð: 

Belgium  (B) 
Bulgaria (BG) 
Czech Republic (CZ) 
Denmark (DK) 
Germany (D) 
Estonia (EE) 
Greece (EL) 
Spain (E) 
France (F) 
Iceland (IS) 
Ireland (-) 
Italy (I)  
Cyprus (CY) 
Latvia (LV) 
Lithuania (LT) 
 

Luxembourg (L) 
Hungary (H) 
Malta (-) 
Netherlands (-) 
Norway (N) 
Austria (A) 
Poland (PL) 
Portugal (P) 
Romania (RO) 
Slovenia (SLO) 
Slovakia (SK) 
Finland (FIN) 
Sweden (S) 
Turkey (TR) 
United Kingdom (-) 
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Skrifa skal fullt landaheiti þegar um er að ræða Írland, Möltu, Holland og Bretland. 
Írland (-) 
Dublin 2 
… 
Malta (-) 
St. George’s Bay 
St. Julian's STJ 02 
Malta 
… 
Bretland (-) 
London SW1P 3AT 
Bretland  
… 
Holland 
2500 EA Den Haag 
Holland 

 
(4) Ljósmynd (valfrjálst) 
Setjið inn ljósmynd. Ef um rafrænar ljósmyndir er að ræða skal helst nota jpg-myndir. 

 
(5) Fæðingardagur (valfrjálst) 
Fæðingardagur (dd/mm/áááá), t.d.: 

 Fæðingardagur 
(5) 02 04 1963 

 dd mm áááá 

 

 
(6) Þjóðerni (valfrjálst) 
Tilgreinið þjóðerni, t.d.: 

 Þjóðerni  
(6) Írskt  

 

 
(7) Undirskrift handhafa (valfrjálst) 
Undirskrift handhafa. 

 Undirskrift handhafa  

(7) [[  UUnnddiirrsskkrriifftt  ]]   
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Tafla 2. 'STARFSMENNTAVEGABRÉF ÞETTA ER GEFIÐ ÚT AF' 
Í reitum  (8) til (10) eru upplýsingar um stofnun sem gefur út starfsmenntavegabréf. Reitirnir eru fylltir út  af útgáfustofnun 
(yfirleitt sendanda), sem jafnan skráir númer starfsmenntavegabréfs og útgáfudag. Reitirnir eru fylltir út  á móðurmáli 
sendanda. 

(8) Heiti útgáfustofnunar  (verður að skrá) 
Skráið nafn stofnunar sem gefur út starfsmenntavegabréfið; yfirleitt er um að ræða sendanda, t.d.:  

 2. starfsmenntavegabréf þetta er gefið út af  
 Nafn útgáfustofnunar  

(8) (*) Vocational College of Greenfield  
   

 
(9) Númer starfsmenntavegabréfs (verður að skrá) 
Skráið númer starfsmenntavegabréfs, t.d.: 

 Númer starfsmenntavegabréfs  

(9) (*) starfsmenntavegabréf No UK-123546i  
  

 
(10) Útgáfudagur (verður að skrá) 

Skráið útgáfudag starfsmenntavegabréfs (dd/mm/áááá), t.d.: 

 Útgáfudagur  
(10) (*) 23 06 2004   
 dd mm áááá   

 
Tafla 3.  'SAMSTARFSAÐILAR AÐ STARFSMENNTAVEGABRÉFI ERU' 
 
Í reitum  (11) til (22) eru upplýsingar um samstarfsaðila að starfsmenntavegabréfi. Athugið að þessi tafla er ógild 
án undirskrifta beggja tengiliða/umsjónarmanna. 
Reitirnir eru fylltir út af sendanda á móðurmáli hans. 
 

SENDANDI (stofnun í heimalandi sem stofnar til dvalar með starfsmenntavegabréfi) 
Í reitum (11) til (16) eru nákvæmar upplýsingar um stofnun (sendanda) sem sendir handhafa til móttökustofnunar 
(móttakanda). 
 

(11) Nafn, tegund (skor/deild ef við á) og heimilisfang sendanda (verður að skrá) 
Tilgreina skal nafn, tegund (starfsþjálfunaraðila, fyrirtæki, skóla, háskóla, frjáls félagasamtök, o.s.frv.; skor/deild ef við á) og 
heimilisfang sendanda, t.d.: 

 SENDANDI (stofnun sem stofnar til  starfsmenntavegabréfsdvalar )  
 Nafn, tegund (skor/deild ef við á) og heimilisfang  

(11)(*) Vocational College of Greenfield 
Dept of Biomechanics 
213 Bell Str. 
123546 Sheffield 
Bretland (-) 
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(12) Stimpill og/eða áritun sendanda (verður að skrá) 
Stimpill sendanda og/eða undirskrift tengils eða umsjónarmanns, t.d.: 

 
 Stimpill og/eða undirskrift  

(12) (*)

[[  SSttiimmppiillll  ]]  
 

   

 
Tengill 
Í reitum (13) til (16) eru nákvæmar upplýsingar um þann tengilið og umsjónarmann innan stofnunar, í heimalandi,  
sem ber ábyrgð á dvöl með starfsmenntavegabréfi 

(13) Eftirnafn og nafn (nöfn) tengils/umsjónarmanns (valfrjálst) 

Skráið eftirnafn og nafn (nöfn) tengils eða umsjónarmanns (eða deildarstjóra innan ECTS námseiningakerfis ef við á), t.d.:  

 Eftirnafn og nafn (nöfn) tengils eða umsjónarmanns 
(umsjónarmanns ECTS ef við á), t.d.:  

 (13) OWARDS Jules   
   

 
(14) Starfsheiti/staða (valfrjálst) 
Tilgreina skal starfsheiti eða stöðu tengils eða umsjónarmanns (umsjónarmanns ECTS ef við á), t.d.: 

 Starfsheiti/staða  
(14) Yfirkennari  
   

 
(15) Sími (valfrjálst) 
Símanúmer tengils eða umsjónarmanns, þ.m.t. landsnúmer, t.d.: 

 Sími  
(15) (44-113) 343 12 34  
  

ATH: Frekari upplýsingar, sjá  http://publications.eu.int/code/en/en-000400.htm

 
(16) Netfang (valfrjálst) 
Netfang tengils eða umsjónarmanns, t.d.: 

 Netfang  
(16) juoh@bla.uk  

   
 

http://publications.eu.int/code/en/en-000400.htm
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MÓTTAKANDI (stofnun sem tekur við handhafa  starfsmenntavegabréfs í móttökulandi) 

Reitir  (17) til (22) eru upplýsingar um stofnun sem tekur við handhafa starfsmenntavegabréfs. 
 
(17) Nafn, tegund (skor/deild ef við á) og heimilisfang stofnunar (verður að skrá) 
Tilgreinið nafn, tegund (starfsþjálfunaraðila, fyrirtæki, skóla, frjáls félagasamtök, osfrv.)  (ef við á skor/deild) og heimilisfang 
móttökuaðila, t.d.: 

 MÓTTAKANDI (stofnun sem ber ábyrgð á 
starfsmenntavegabréfsdvöl)  

 Nafn, tegund (skor/deild ef við á) og heimilisfang 

(17)(*) Palermo Multimedia Ltd 

213 Via Giovanni 

I-123546 Palermo 

 

   

 
(18) Stimpill og undirskrift (verður að skrá) 
Setjið stimpil móttökustofnunar og/eða undirskrift tengils eða umsjónarmanns, t.d.: 

 
 Stimpill og/eða undirskrift  

(18) (*)

[[  SSttiimmppiillll  ]]  
 

   

 
 
(19) Eftirnafn og nafn (nöfn) tengils/umsjónarmanns (verður að skrá) 
Setjið eftirnafn og nafn (nöfn) tengils eða umsjónarmanns (deildarstjóra innan ECTS ef við á), t.d.:  

 Eftirnafn og nafn (nöfn) tengils/umsjónarmanns 
(umsjónarmaður ECTS ef við á) 

 

 (19) (*) GIULIANO Marco  
 Eftirnafn og nafn (nöfn) 

 
(20) Starfsheiti/staða (valfrjálst) 
Starfsheiti eða staða tengils eða umsjónarmanns, t.d.: 

 Starfsheiti/staða  
(20) Yfirmaður tæknisviðs  
   

 
(21) Sími (valfrjálst) 
Símanúmer tengils eða umsjónarmanns, þ.m.t. landsnúmeri, t.d.: 

  Sími  

(21) 39 (91) 12 34 56  
  

 ATH: Þessi tafla er ógild án stimpils 
Skylt er að skrá í reiti sem merrktir eru með stjörnui( *) 
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(22) Netfang (valfrjálst) 
Netfang tengils eða umsjónarmanns, t.d.: 

  Netfang  

(22) mguiliano@bravo.it  
  

 og/eða undrskrfita beggja tengiliða/umsjónarmanna  

 
Tafla 4  „LÝSING Á DVÖL OG REYNSLU“ 
 
Í reitum  (23) til (28)eru nákvæmar lýsingar á dvöl/námi á meðan á dvöl stendur.  
Reitir (23) til (28) eru fylltir út af sendanda á  móðurmáli hans; þessa liði er einnig hægt að útfylla (með því að 
afrita töfluna) á móðurmáli móttakanda (eða þriðja tungumáli sem sendandi samþykkir);  
Í reita merkta stjörnu(*) verður að skrá. 

ATH: Reitur 25 (Prófgráða/réttindi) er valfrjáls, þar sem öll menntun eða þjáflun leiðir ekki til formlegs starfsheitis. 

 
(23) Markmið dvalar með starfsmenntavegabréf (verður að skrá) 
Tilgreina skal markmið dvalar, t.d.: 

 4.  Lýsing á náms- eða starfsdvöl (nr)  
 Markmið náms- eða starfsdvalar  
(23) (*) Að öðlast fyrstu starfsreynslu í alþjóðlegu umhverfi 

eða 

Að fá viðurkennda önn við erlendan háskóla til sameiginlegrar prófgráðu 

eða 

Að öðlast fyrstu alþjóðlegu starfsreynsluna í gistihúsageiranum áður en formleg þjálfun hefst (móttökustjóri) 

 

   

 
(24) Þjálfun sem á sér stað á meðan dvöl stendur  (valfrjálst) 
 
Lýsa skal í stuttu máli þjálfun eða námi (t.d. námskeiði eða starfsþjálfun) (valfrjálst), t.d.: 

 Lýsing á þjálfun eða námi  
(24) Starfsmenntun – Rafvirki (hluti af námi) 

eða 

Sjálfboðavinna fyrir frjálsu félagasamtökin “Seeds for Food” 
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(25) Starfsmenntun (vottorð/prófskírteini/gráða), ef við á (valfrjálst) 
Tilgreinið, ef við á, starfsmenntun (vottorð/prófskírteini/gráðu) sem nám leiðir til að lokinni námsdvöl með 
starfsmenntavegabréf, t.d. 

  Starfsmenntun (vottorð, prófskírteini eða gráða) sem nám eða starfsþjálfun leiðir til, ef nokkur   
(25) B.S. gráða í viðskipta- og hagfræði 

eða 

Prófgráða í handverksiðn Rafvirki 

 

   

 
(26) Námskeið eða námsdvöl innan Evrópusambandsríkis, ef við á (valfrjálst) 
Tilgreinið námskeið (t.d. Erasmus, Leonardo, Comenius, Youth, osfrv.) sem námsdvöl fellur undir, ef við á, t.d.: 

  Námskeið eða námsdvöl innan Evrópusambandsríkis, ef við á  
(26) Erasmus-áætlunin  
   

 
(27) Lengd náms- eða starfsdvalar (verður að skrá) 
Tilgreinið lengd náms- eða starfsdvalar með starfsmenntavegabréf (dd/mm/áááá), t.d.: 

 Lengd náms- eða starfsdvalar með starfsmenntavegabréf  
   

(27) (*) Frá 01 12 2004 (28) (*) Til 31 05 2005   
  dd mm áááá  dd mm áááá   

   

 ATH: Liði merkta stjörnu(*)  verður að skrá.  

Table 5.a „STARFSHÆFNI OG -FÆRNI SEM VIÐKOMANDI AFLAR SÉR VIÐ DVÖL“ (valfrjálst) 
 

 

Mikilvægt 
1. Ef starfsmenntavegabréf er notað innan ramma skiptiáætlana Evrópusambandsins (svo sem Erasmus) með 

yfirfærslukerfi eininga, skal ekki nota töflu 5a heldur eyða henni og fara beint í Töflu 5b, Skrá yfir námskeið og 
einstakar einkunnir/stig/einingar’ sem byggir á afriti af skráningu (transcript of records) sem notað er til 
fullgildingar á ECTS;  

2.  eyða skal öllum reitum sem ekki er skráð í. 
 

 
Reitir (29a) til (38a) lýsa verkefnum sem unnin eru og þeirri starfshæfni og -færni sem handhafi 
starfsmenntavegabréfs  öðlast meðan á námsdvöl stendur. 
 Móttakandi skráir í þessa töflu. 
Val á tungumáli: Skráning í töflu 5.a fer yfirleitt fram á móðurmáli móttakanda; til að tryggja réttan skilning í 
heimalandi, er hægt að afrita þessa töflu og þýða hana yfir á móðurmál sendanda (eða yfir á þriðja mál sem 
sendandi samþykkir). 
Þessi lýsing á starfshæfni og -færni verður að endurspegla nákvæmlega ávinning af dvölinni, t.d. alla framför, 
færnisstig og, ef við á, mat eða/og próf sem fram hafa farið. 
Lýsingin verður að vera nógu ítarleg til hægt sé að meta dvöl sem þátt í formlegri starfsþjálfun. 
Liði merkta stjörnu(*)  verður að skrá. Eyða skal reitum (30a) til (34a) ef ekki er skráð í þá. 
Þessi tafla er ógild án undirskriftar tengils/umsjónarmanns og handhafa starfsmenntavegabréfs. 
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(29a) Verkefni sem unnin eru meðan á námsdvöl með starfsmenntavegabréf stendur (verður að skrá) 

Lýsið verkefnum sem unnin eru meðan á námsdvöl stendur, t.d.: 

 5.a Lýsing á starfshæfni og –færni sem viðkomandi öðlast meðan á Europass 
námsdvöl stendur  (nr) 

 

 Verkefni sem unnin eru  
(29a) (*) - gestamóttaka á hóteli 

eða 
- umsjón með pöntunum ítalskra viðskiptavina; 

eða 
- skráning á bókum á enskri tungu 

eða 
- þýðing á textum úr þýsku og frönsku yfir á ensku. 

eða 
- þróun á hugbúnaði til að koma gömlum gögnum yfir á rafrænt form 

 

   
 
(30a) Starfstengd kunnátta og færni sem viðkomandi öðlast (valfrjálst) 

Lýsið tæknilegri eða starfstengdri hæfni og -færni sem viðkomandi hefur tileinkað sér, tilgreinið framför, færnistig og, ef við á, 
mat og/eða próf, t.d.: 

 Starfstengd kunnátta og færni sem viðkomandi hefur öðlast 
(30a)  Ritstjórn (útgáfa á einu hefti tímaritsins Globe-Transfer (gefið út ársfjórðungslega, 25 bls., í fjórlit): 

- hafa samband við grafískan hönnuð; 
- fylgjast með framleiðsluferli; 
- gæðastjórnun (ritstjórn) 
eða 
Hafa yfirumsjón með rafmagnslögn í heimahúsi (þrjár vikur): 
- meta þörf á efni og mannafla 
- panta efni; 
- lesa uppdrætti og flæðirit; 
- leggja og prófa lagnir fyrir lýsingu og rafdreifikerfi; 
- ganga frá skriflegum gögnum sem tengjast verkefninu; 
Rafmagnslögn var tekin út af umsjónarmanni; mat sýnir góða fagkunnáttu. 

 

   
 

ATH: móttkandi getur notað fjöltyngda orðaskrá yfir hreyfisagnir (fáanleg á vefsíðu starfsmenntavegabréfs – í kaflanum: 
‘Certificate supplement/Technical support’)  til að lýsa starfshæfni og -færni sem áunnist hefur. 

 
(31a) Tungumálahæfni og -færni sem áunnist hefur (valfrjálst) 

Lýsið tungumálahæfni og –færni sem áunnist hefur, tilgreinið, ef við á, framför, færnisstig og, ef við á, mat og/eða próf, t.d.: 

 Tungumálafærni sem áunnist hefur (ef hún er ekki skráð undir ‘Starfskunnátta og geta’)  
(31a) (*) Samskipti við ítalska verktaka og höfunda; meta skal aukna færni í ítölsku: við lok dvalar, skal tjáning vera ágæt; 

afgreiðsla á pöntunum frá ítölskum viðskiptavinum. 
eða 
Svara viðskiptavinum í síma á þýsku: 
- taka á móti viðskiptavinum; 
- skrá beiðnir; 
- beina viðskiptavinum áfram til viðeigandi aðila. 
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Einnig er hægt að nota sex-stiga kvarða tilvísunaramma Evrópuráðsins fyrir tungumál. 
 
Þessi kvarði hefur sex stig fyrir hlustun, lestur, tjáningu, upplestur og skrif 
Stigin sex eru: 
- byrjandi (stig A1 og A2); 
- sjálfstæður notandi (stig B1 og B2); 
- fær notandi (stig C1 og C2); 
 
Til að nota þennan skala til að meta tungumálafærni: 
(a) lesið lýsingar að neðan; 
(b) Veljið viðeigandi þátt (hlustun, lestur, tjáningu, upplestur og skrif); 
(c) tilgreinið áunna færni handhafa (t.d.: Skilningur Sjálfstæður notandi - B2) 

Dæmi:  
 Tungumálafærni og geta sem áunnist hefur (ef ekki skráð undir ‘Starfstengd hæfni og geta’)  
(31a) (*) Ítalska:  

- Samræður: fær notandi (stig C1) 
- Upplestur sjálfstæður  notandi (stig B2) 

 

   

 

ÍTARLEG LÝSING Á SJÁLFSMATS-KVARÐANUM 

SKILNINGUR 

Hlustun 
A 1: Ég skil kunnugleg orð og einfaldar setningar um mig, fjölskyldu mína og vini, þegar talað er hægt og skýrt. 
A 2: Ég skil setningar og algengustu orð sem snerta einka- eða áhugasvið mín (t.d. mjög persónulegar 

upplýsingar , innkaup, nágrenni og starf). Ég skil kjarnann í stuttum, skýrum og einföldum skilaboðum og 
tilkynningum. 

B 1: Ég skil megin atriði í skýru stöðluðu tali um kunnugleg efni sem koma fyrir í vinnu, í skóla, í tómstundum, 
osfrv. Ég skil megin atriði í útvarps- eða sjónvarpsþáttum um dægurmál eða málefni af persónulegum eða 
faglegum toga þegar talað er hægt og skýrt. 

B 2: Ég skil lengra mál og fyrirlestra og fylgi jafnvel flóknum röksemdafærslum að því tilskildu að málefnið sé 
fremur kunnuglegt. Ég skil flestar sjónvarpsfréttir og fréttaþætti. Ég skil lang flestar kvikmyndir á staðlaðri 
mállýsku. 

C 1: Ég skil lengra mál jafnvel þótt það sé ekki vel uppbyggt og þótt samhengi sé óljóst og margt gefið í skyn. Ég 
skil sjónvarpsþætti og kvikmyndir án mikilla erfiðleika. 

C 2:  Ég á ekki í neinum erfiðleikum með að skilja talað mál, hvort sem er í viðræðum eða í útvarpi, jafnvel þegar 
talað er á venjulegum hraða, að því tilskildu að ég hafi svigrúm til að venjast framburðinum. 
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Lestur 
A 1: Ég skil kunnugleg nöfn, orð og mjög einfaldar setningar, til dæmis í tilkynningum, á veggspjöldum eða í 

bæklingum. 
A 2: Ég get lesið mjög stutta, einfalda texta. Ég get náð mér í ákveðnar, fyrirsjáanlegar upplýsingar í venjulegu 

efni svo sem auglýsingum, húsnæðisauglýsingum, matseðlum og stundaskrám og ég skil stutt persónuleg 
sendibréf. 

 
 
B 1: Ég skil texta sem aðallega er myndaður er með orðum úr mjög algengu eða starfstengdu tungumáli. Ég skil 

lýsingu á atburðum, tilfinningum og óskum í persónulegum sendibréfum. 
B 2: Ég skil greinar og skýrslur sem snerta dagleg vandamál sem höfundur skoðar í ákveðnu ljósi. Ég skil 

nútímabókmenntatexta. 
C 1: Ég get skilið langa og flókna staðreynda- og bókmenntatexta, og greint stílbrigði. Ég skil greinar um 

sérfræðileg efni og lengri tæknilegar lýsingar, jafnvel þegar þær snerta ekki mitt svið. 
C 2:  Ég les auðveldlega allar tegundir skrifaðs texta, þ.m.t. óhlutbundinn, tungumálalega flókinn texta svo sem 

leiðbeiningar, greinar um fræðileg efni og bókmenntaverk.  

TALMÁL 

Samræður: 
A 1: Ég get átt einföld gagnkvæm samskipti að því tilskildu að mótaðili sé reiðubúinn að endurtaka eða umorða, 

tala hægt og hjálpa mér að orða það sem ég reyni að segja. Ég get spurt og svarað einföldum spurningum í 
sambandi við brýna þörf eða mjög kunnugleg efni. 

A 2: Ég get tjáð mig í einföldum verkefnum sem krefjast einfaldra og beinna samskipta um kunnuglegt efni. Ég 
ræð við mjög stutt félagsleg samskipti, jafnvel þótt ég skilji yfirleitt ekki nóg til að halda uppi samræðum af 
sjálfsdáðum. 

B 1: Ég ræð við flestar aðstæður sem líklegar eru til að koma upp á ferðalagi um svæði þar sem tungumálið er 
talað. Ég get hafið samræður um kunnugleg efni sem ég hef persónulegan áhuga á eða sem tengjast 
daglegu lífi (t.d. um fjölskyldu, tómstundir, ferðalög og dægurmál). 

B 2: Ég get átt í tíðum og gagnkvæmum samskiptum á töluvert háu tungumálalegu stigi á móðurmáli viðmælenda 
Ég get tekið virkan þátt í samræðum í kunnuglegu samhengi, gert grein fyrir og rökstutt skoðanir mínar. 

C 1: Ég get tjáðmig, hiklaust og fumlaust, og notað orðatiltæki án  erfiðleika. Ég get beitt tungumálinu á virkan og 
skjótan hátt í samfélagslegum og faglegum tilgangi. Ég get orðað hugmyndir og skoðanir af nákvæmni og 
tengt framlag mitt öðrum viðmælendum. 

C 2:  Ég get auðveldlega tekið þátt í samræðum og umræðum og hef staðgóða þekkingu á orðatiltækjum og 
málvenjum. Ég get þjáð mig auðveldlega og miðlað merkingartilbrigðum af nákvæmni. Ef ég lendi í 
vandræðum get ég rakið mig aftur og endurorðað svo áreynslulaust að viðmælendur veita því ekki eftirtekt. 

 

Talað mál 
A 1: Ég get notað einföld orð og setningar til að lýsa því hvar ég á heima og fólki sem ég þekki. 
A 2: Ég get notað orð og setningar til að lýsa, á einfaldan hátt, fjölskyldu minni og öðru fólk, aðstæðum, menntun 

minni og störfum. 
B 1: Ég get tengd saman setningar á einfaldan hátt til að lýsa reynslu og atburðum, draumum, vonum og 

markmiðum mínum. Ég get í stuttu máli útskýrt og fært rök fyrir skoðunum mínum og áætlunum. Ég get 
endursagt kjarnan í bók eða kvikmynd og lýst viðbrögðum mínum. 

B 2: Ég get lýst fjölmörgum málefnum sem tengjast áhugasviði mínu af nákvæmni. Ég get útskýrt sjónarmið mín 
varðandi ákveðið, staðbundið málefni og lýst kostum og göllum mismunandi valkosta.  
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C 1: Ég get í smáatriðum skýrt flókin málefni og undirliggjandi þætti, lagt út af ákveðnum atriðum og lokið máli 
mínu með sannfærandi niðurstöðu. 

C 2:  Ég get auðveldlega og hnökralaust rökstutt mál mitt í réttu samhengi, á rökfastan og áhrifaríkan hátt sem 
auðveldar viðmælanda mínum að skilja og muna meginatriði. 

SKRIF 
A 1: Ég get skrifað stutt skilaboð, t.d. póstkort. Ég get skráð persónulegar upplýsingar, þar sem fram kemur, t.d., 

nafn mitt, þjóðerni og heimilisfang á skráningarspjald á hóteli. 
A 2: Ég get skrifað stutt og einföld skilaboð. Ég get skrifað mjög einföld sendibréf, t.d. til að þakka tiltekinni 

manneskju fyrir eitthvað. 
B 1: Ég get skrifað einfaldan samhangandi texta um kunnuglegt málefni eða áhugasvið. Ég get skrifað sendibréf 

þar sem ég lýsi reynslu minni og hughrifum. 
B 2: Ég get lýst fjölmörgum málefnum sem tengjast áhugasviði mínu á ítarlegan  hátt. Ég get skrifað ritgerð eða 

skýrslu, miðlað upplýsingum eða rökstutt stuðning eða andstöðu við ákveðið sjónarhorn. Ég get skrifað 
sendibréf til að lýsa persónulegu mikilvægi atburða. 

C 1: Ég get tjáð mig í skýrum, skipulegum texta þar sem sjónarmið mín koma fram í ítarlegu máli.  Ég get skrifað 
um flókin málefni í sendibréfi, ritgerð eða skýrslu, þar sem ég árétta meginatriði málefna. Ég get valið þann 
stíl sem hentar væntanlegum lesanda. 

C 2:  Ég get skrifað skýran, hnökralausun texta í viðeigandi stíl. Ég get skrifað flókin bréf, skýrslur eða greinar þar 
sem málefni eru sett fram áhrifaríkan, rökfastan hátt sem auðveldar viðtakanda að skilja og muna 
meginatriði. Ég get skrifað samantektir og umsagnir um fagbundin verk eða bókmenntaverk. 

 
Hægt er að nálgast sjálfsmatsrammann í heild sinni á vefsíðu Evrópuráðsins á eftirfarandi stað: 
http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=E&M=/main_pages/levels.html
 
(32a) Tölvufærni og geta sem áunnist hefur (valfrjálst) 

Lýsið tölvufærni og getu sem áunnist hefur og tilgreinið framför, færnisstig og, ef við á, mat og/eða próf, t.d.: 

 Tölvufærni sem áunnist hefur (ef ekki skráð undir ‘Starfstengd færni og hæfni’)  
(32a) (*) Notkun MSOfficeTM fyrir skjalavinnslu:  

- skrá og skipuleggja rafræn skjöl; 
- skipuleggja skjalasöfn; 
- tölusetja skjöl. 
eða 
umsjón með netpóstskerfi: 
- vefstjórn 
- senda netpóst til þeirra sérfræðinga sem málið snertir; 
eða 
vinna ljósmyndir með  PhotoshopTM. Við lok námskeiðs, skal, undir leiðsögn umsjónarmans, hanna og búa til 
nokkrar forsíður. 

 

   

 
(33a) Skipulagsfærni og geta sem áunnist hefur (valfrjálst) 

Lýsið skipulagsfærni og getu sem áunnist hefur og tilgreinið framför, færnisstig og, ef við á, mat og/eða próf, t.d.: 

 Skipulagsfærni og geta sem áunnist hefur  
(33a) (*) Vel hæfur til að skipuleggja þau verkefni sem ráðist er í á námskeiði: 

- skilgreina forgangsatriði; 
- viðhalda góðum samskiptum við aðra þátttakendur í teyminu.  

 

   
 

http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=E&M=/main_pages/levels.html
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(34a) Félagsfærni og geta sem áunnist hefur (valfrjálst) 

Lýsið félagsfærni og getu sem áunnist hefur og tilgreinið framför, færnisstig og, ef við á, mat og/eða próf, t.d.: 

 Félagsfærni og geta sem áunnist hefur  
(34a) (*) Framúrskarandi samskiptahæfni í daglegum samskiptum við viðskiptavini; 

- góð þekking á viðskiptavenjum sem lúta að fyrirspurnum viðskiptavina; 
- á góð samskipti við aðra í teyminu. 

 

   

 
(35a) Önnur færni og geta sem áunnist hefur (valfrjálst) 

Lýsið annarri færni og getu sem áunnist hefur og ekki er fjallað um að ofan (t.d. verkefni utan námskeiðs), t.d.: 

 Önnur færni og geta sem áunnist hefur  
(35a) (*) Innan ramma verkefna utan námskeiðs: grunnþjálfun í hjálp í viðlögum (15 klst.) skipulögð af Rauða krossinum.  

Vottorð um áunna færni að lokinni þjálfun 
 

   

 
(36a - 38a) Dagsetning og undirskriftir (verður að skrá) 

Skráið hvenær tafla 5.a var fyllt út. Tafla er ógild án undirskrifta leiðbeinanda og handhafa starfsmenntavegabréfs. 

   
 

Dagsetning 
 Undirskrift leiðbeinanda 

 Undirskrift handhafa 
 

 21 06 2004  
(36a) (*) dd mm áááá 

(37a) (*)
[[  UUnnddiirrsskkrriifftt  ]]  

(38a) (*)
[[  UUnnddiirrsskkrriifftt  ]]   

   

ATH: Þessi tafla er ógild án undirskriftar tengils/umsjónarmanns og handhafa starfsmenntavegabréfs. 
Liðir merktir stjörnu(*) eru skyldubundnir. 

 
Þegar dvöl er lokið skal skila starfsmenntavegabréfi til sendanda sem 
(a) ef umbeðinn, þýðir töflur 4 og/eða 5.a/5.b yfir á tungumál handhafa (); 
(b) gefur út starfsmenntavegabréfið á nafn handhafa, á pappírsformi og á rafrænu formi, sem ekki er hægt að breyta; 
(c) tryggir að vegabréfið sé varðveitt á viðeigandi hátt í skjalageymslu, í samræmi við skilgreiningar Europass 

skrifstofunar (NEC). 
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Tafla 5.b 'SKRÁ YFIR NÁMSKEIÐ OG EINSTAKAR EINKUNNIR/STIG/EININGAR' (valfrjálst) 
 
 
 

Mikilvægt 
Þessi tafla (reitir 29b til 42b) er valmöguleiki til að lýsa færni og hæfni sem ávinnst í námsdvöl. Henni er ætlað að 
skrá einingar sem veittar eru, í samræmi við yfirfærslukerfi eininga (t.d. ECTS), í skiptiáætlun á vegum ESB. Hún 
byggir á afriti af skráningu (transcript of records)  sem notað er til að fullgilda einingar sem veittar eru í 
skiptiáætlun við æðri menntastofnun. 
 
Yfirfærslukerfi eininga (ECTS) byggir á 60 eininga kerfi sem mælir álag á nemanda í fullu námi á einu háskólaári. Álag á 
nemanda í fullu námi, í áætlun í Evrópu jafngildir í flestum tilfellum 36/40 vikum á ári þar sem ein eining stendur fyrir 24 til 30 
klst. vinnu. Álag vísar í þann tíma sem búast má að námsmaður í meðallagi þurfi til að ná markmiðum. 
 
Frekari upplýsingar um yfirfærslukerfi eininga (ECTS) kerfi eru á 
:http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/ects_en.html
 

 
 
Tilgreinið fyrir hverja námskeiðseiningu þau atriði sem koma fram hér að neðan: 
 
(29b) Útskriftarnúmer nemanda (verður að skrá) 
Tilgreinið útskriftarnúmer stúdents við menntastofnun í heimalandi, t.d..: 

   

(29b)(*) Útskriftarnúmer stúdents EBC-2004-28 123  

   

 
(30b) Númer námskeiðs (valfrjálst) 
Setjið inn kóða námskeiðs, t.d.: 

   

 (30b) 
Númer 

námskeiðs (1)

 

 FN 001  

   
 

ATH: fyrir ECTS, vinsamlegast vísið til ECTS upplýsingamöppu/námskeiðslýsingu móttökustofnunar sem gefin er út á 
tveimur tungumálum (eða aðeins á ensku fyrir námskeið sem kennd eru á ensku) á Netinu og/eða í prenti í einum eða 
fleiri bæklingum.  

 
(31b) Heiti námskeiðseiningar (verður að skrá) 
Setjið inn kóða námskeiðs, t.d.: 

   

 (31b) (*)
Heiti námskeiðseiningar 

 

 Grunnnámskeið í bókhaldi  
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(32b) Lengd (valfrjálst) 
Tilgreinið lengd námskeiðs, t.d.: 

   

 (32b) 
Lengd (2)

 

 1 önn (1Ö)  
   

 

ATH: Í Yfirfærslukerfi eininga (ECTS) eru eftirfarandi kerfi notuð:   
Y = 1 fullt háskólaár; 1Ö = 1 önn; 2A = 2 annir (2ja anna kerfi); 1T = 1 tímabil /3 annir; 2T = 2 tímabil/3 annir (3ja anna 
kerfi) 

 
(33b) Staðbundin einkunn (valfrjálst) 
Tilgreinið staðbundna einkunn, t.d.: 

   

 (33b) 
Staðbundin einkunn 

(3)

 

 63  
   

ATH: Lýsið einkunnakerfi háskólastofnunar með því að notast við liðinn „Lýsing á einkunnakerfi stofnunar“ á síðustu blaðsíðu 
formsins. 

 
(34b) Yfirfærð einkunn (t.d. skv. ECTS/ECVET) (valfrjálst) 
Tilgreinið yfirfærða einkunn (t.d. skv. ECTS/ECVET, eða hverju því einkunnakerfi sem notað er í Evrópulandi), samkvæmt 
tilheyrandi einkunnakvarða, t.d.: 

   

 (34b) 
Yfirfærð 

einkunn (skv. 
ECTS/ECVET

)  (3)

 

 B  
   

 
ATH: Í ECTS yfirfærslukerfinu eru eftirfarandi kóðar notaðir:  

ECTS Einkunnir % námsmanna sem að 
meðaltali standast prófið 

Skilgreining 

A 

B 

C 

D 

E 

FX 

F 

10 

25 

30 

25 

10 

- 

- 

ÁGÆTT – framúrskarandi árangur með einungis smávægilegum hnökrum 

MJÖG GOTT – frammistaða ofan meðallags en ekki hnökralaust 

GOTT – almennt góður árangur en þó nokkrir áberandi hnökrar 

SÆMILEGT – sæmilegur árangur en alvarlegir hnökrar 

VIÐUNANDI - lágmarksárangur 

FALL – frekari vinnu krafist áður en hægt er að veita einingu 

FALL – mikillar vinnu krafist 
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(34b) Eining skv. yfirfæslukerfi (ECTS/ECVET)  (valfrjálst) 
Tilgreinið einingu skv. yfirfærslukerfi (ECTS/ECVET; eða hverju því einkunnakerfi sem notað er í Evrópulandi), samkvæmt 
tilheyrandi einkunnakvarða, t.d.: 

   

 (35b)(*)

Eining skv 
yfirfærslukerfi 
(ECTS/ECVET)(

5)

 

 7  

   

 

ATH: fyrir Yfirfærslukerfi (ECTS) er eftirfarandi einingakerfi notað: 
1 háskólaár  = 60 einingar 
1 önn  = 30 einingar 
1 tímabil/þrjár annir = 20 einingar 

 
 (36b) Ritgerð/skýrsla ef við á (valfrjálst) 
Tilgreinið öll skrifleg verkefni nemanda (ritgerðir/skýrslur) sem unnin eru meðan á námsdvöl stendur og skilað er inn til mats; 
tilgreinið umfjöllunarefni og einkunn, ef við á, t.d. 

   

(36b) Ritgerð/skýrsla  

 75 bls. Ritgerð (tilraunaskýrsla) um varmaþol polýúreþans, sem lagt er fyrir dómnefnd og samþykkt 23. júní 2003.  
   

 

ATH: tilgreinið hvort verkefnið samræmist einni eða fleiri einingum sem skráðar er í töflunni að ofan.  
 
(37b) Vottorð/prófskírteini/gráða, ef við á (valfrjálst) 
Tilgreinið vottorð/prófgráðu/gráðu sem veitt er meðan á námsdvöl stendur, ef við á, t.d.:  

   

(37b)(*) Starfsgráða (vottorð/prófskírteini/gráða), ef við á (valfrjálst)  

 B.S. gráða í viðskiptafræði  
   

 
(38b to 39b) Nafn (nöfn), eftirnafn og undirskrift tengils/skrifstofufulltrúa (verður að skrá) 
Tilgreinið eftirnafn og fornafn (nöfn) umsjónarmanns/skrifstofufulltrúa, t.d.: 

   

 Eftirnafn og nafn (nöfn) tengils/umsjónarmanns  Undirskrift  

(38b) (* LÜBISCH Berndt (39b) (*) [[  UUnnddiirrsskkrriifftt  ]]   

   
 

ATH: Þessi reitur er ógildur án undirskriftar umsjónarmanns/skrifstofufulltrúa og/eða obinbers stimpils stofnunar. 

 
Dagsetning útgáfu 
Skráið dagsetningu þegar lokið var við Töflu 5b, t.d.:  

 Dagsetning útgáfu  
(40b) (*) 21 06 2004 

 dd mm +áááá 
 

 ATH: This table is not v 
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(41b) Nafn, heimilisfang og lagaleg staða stofnunar 
Skráið nafn, heimilisfang og stöðu þeirrar stofnunar þar sem námsdvöl fór fram, t.d.: 

 Nafn, heimilisfang og staða stofnunar  
(41b) (*) Letterkenny Institute of Technology 

(Tækniskóli) 
Port Road - Letterkenny - County Donegal - 
Ireland  

 

Þessi tafla er ógild án undirskriftar umsjónarmanns/skrifstofufulltrúa og/eða  

 
(42b) Stimpill 
Stimplill stofnunar þar sem námsdvöl fór fram. 

 Stimpill  
(42b) (*)

[[  SSttiimmppiillll  ]]   

Rammi þessi er ógildur   
 

ATH: Þessi reitur er ógildur án undirskriftar umsjónaraðila/skrifstofufulltrúa og/eða obinbers stimpils stofnunar. 
 
Þegar dvöl er lokið skal skila starfsmenntavegabréfi til sendanda sem 
(a) ef umbeðinn, þýðir töflur 4 og/eða 5.a/5.b yfir á móðurmál handhafa; 
(b) gefur út starfsmenntavegabréfið á nafn handhafa, á pappírsformi og á rafrænu formi, sem ekki er hægt að breyta; 
(c) tryggir að vegabréfið sé varðveitt á réttan hátt í skjalageymslu, í samræmi við skilgreiningar Europass skrifstofuna 

(NEC). 
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