
 

 

 

VIÐAUKI MEÐ PRÓFSKÍRTEINI (*) 
 

ÍSLAND 
 

1. STARFSHEITI - HEITI STARFSGREINAR EÐA NÁMSBRAUTAR  

 

Leiðsögumaður 
 

 

2. ÞÝTT HEITI SKÍRTEINISINS 
 

Tour guide 

Þessi þýðing hefur ekkert lagalegt gildi. 

 

3. LÝSING Á KUNNÁTTU OG FÆRNI 
Handhafi  

 útfærir og skipuleggur ferðir um Ísland, veitir ferðamönnum leiðsögn og eykur skilning þeirra á áhugaverðum staðreyndum 
um náttúru, sögu, menningu og lýðfræði landsins og einstakra landsvæða 

 hefur víðtæka þekkingu á náttúru landsins, þar með talið myndun og mótun þess, lífríki og vistfræði lands og sjávar.  
Þekkir landafræði Íslands, íslenska ferðamannastaði, náttúrulega og manngerða staði sem teljast áhugaverðir 

 hefur víðtæka þekkingu á sögu og menningu landsins og íslensku þjóðlífi í fortíð og nútíð og haldgóða þekkingu á 
afþreyingu og þjónustu sem í boði er hverju sinni 

 veitir upplýsingar um klæðnað, veðurútlit og annan búnað sem tengist ferðum við ólíkar aðstæður 

 velur viðeigandi upplýsingar og útbýr gögn fyrir ferðamenn og túlkar á hlutlægan hátt menningarlega og sögulega arfleifð 
og helstu einkenni náttúru og umhverfis. Safnar, greinir og metur upplýsingar frá öðrum og tryggir að réttar upplýsingar séu 
veittar ferðamönnum 

 er fær um að nota viðeigandi tungumál á skiljanlegan og innihaldsríkan hátt og tekur tillit til ólíks menningarlegs bakgrunns 
ferðamanna hverju sinni 

 sýnir þjónustulund og heiðarleika í samskiptum og viðhefur viðeigandi háttvísi, s.s. í framkomu og tali. Fer eftir almennum 
siðareglum, s.s. um trúnað gagnvart viðskiptavinum og samstarfsfólki 

 þekkir áhættu og orsakir slysa í ferðalögum og nýtir öryggisvarnir og leiðir til að forðast þau  

 kemur í veg fyrir að náttúru- og menningarminjar verði fyrir skemmdum af völdum ferðamanna og stuðlar að sjálfbærni 
ferðamannastaða eftir því sem unnt er 

 sýnir frumkvæði, tekur sjálfstæðar ákvarðanir og bregst með faglegum hætti við óvæntum aðstæðum og uppákomum 

 getur tjáð sig og leiðbeint um fagleg málefni á íslensku og erlendum tungumálum.  
 

 

4. STARFSSVIÐ SEM SKÍRTEINISHAFI HEFUR AÐGANG AÐ 
 
Leiðsögumaður útfærir og skipuleggur ferðir og ferðatilhögun í samræmi við áætlanir ferðaskipuleggjenda og þarfir og markmið 
ýmiss konar hópa ferðamanna. Hann veitir ferðamönnum leiðsögn á erlendum tungumálum og miðlar upplýsingum um land og 
þjóð. 
 

 

(*) Skýringar 

Þessu skjali er ætlað að veita nánari upplýsingar um tilgreint skírteini en hefur sem slíkt ekkert lagalegt gildi. Framsetning þessarar lýsingar 
byggist á eftirtöldum textum: Ályktun ráðsins 93/C 49/01 hinn 3. desember 1992 um gagnsæi hæfnikrafna, Ályktun ráðsins 96/C 224/04 hinn 
15. júlí 1996 um gagnsæi prófskírteina í starfsmenntun og Tilmælum Evrópuþingsins og ráðsins 2001/613/EC hinn 10. júlí 2001 um ferða- og 
dvalarfrelsi innan Evrópusambandsins fyrir námsmenn, þá sem eru í þjálfum, sjálfboðaliða, kennara og leiðbeinendur. 

Nánari upplýsingar fast hjá: www.cedefop.eu.int/transparency 

© Evrópusambandið 2002 

 

 

 



 

 

5. LÖGFORMLEG ATRIÐI 

 

Nafn og staða stofnunar er gefur út skírteinið 

Framhaldsskóli á Íslandi sem starfar á grundvelli laga um 
framhaldsskóla og aðalnámskrár framhaldsskóla sem mennta- og 
menningarmálaráðherra gefur út. 

 

Nafn og staða stjórnvalds lands eða svæðis sem 
annast vottun eða staðfestingu skírteinisins 

 
Mennta- og menningarmálaráðuneytið 

 

Menntunarstig skírteinisins (í landinu eða alþjóðlega) 

Framhaldsskólastig 
Isced 3 
Íslenski hæfniramminn (ISQF) 4. þrep – EQF 5. þrep 

 

Einkunnakvarði/ Kröfur til að standast próf 

1-10 
Lágmarkseinkunn 5. 

 

Dæmi um áframhaldandi nám 

Nám á háskólastigi  

 

 

Alþjóðlegir samningar 

 

 

Lagalegur grunnur 

Lög um framhaldsskóla nr.  92/2008.  

 

  

6. UMFANG OG SKIPULAG MENNTUNAR 

 

Meðalnámstími er eitt ár og á þeim tíma er námi og kennslu hagað sem hér segir: nám í skóla í tvær annir, námstími samtals 
36 vikur að próftíma meðtöldum.  

 

Inngönguskilyrði 

21 árs aldur, stúdentspróf eða hliðstæð, haldgóð undirstöðumenntun.  

 

Viðbótarupplýsingar 

Frekari upplýsingar er að finna á: 

www.menntamalaraduneyti.is 

 

Upplýsingamiðstöð í landinu 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið, www.menntamalaraduneyti.is 

 

 

 


