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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 88/2011 2014/EES/64/56 

frá 2. febrúar 2011 

um framkvæmd á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 452/2008 um gerð og þróun 
hagskýrslna um menntun og símenntun að því er varðar hagskýrslur um menntun og 

starfsmenntakerfi (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 452/2008 frá 23. apríl 2008 um gerð og þróun hagskýrslna 
um menntun og símenntun (1), einkum 1. mgr. 6. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð (EB) nr. 452/2008 er komið á fót sam-
eiginlegum ramma fyrir kerfisbundna evrópska
hagskýrslugerð á sviði menntunar og símenntunar á
þremur tilgreindum sviðum sem hrint verður í fram-
kvæmd með hagskýrsluaðgerðum.

2) Nauðsynlegt er að samþykkja ráðstafanir til að hrinda í
framkvæmd sérstökum hagskýrsluaðgerðum fyrir
hagskýrslugerð um mennta- og starfsmenntakerfi, eins
og þær falla undir svið 1 í reglugerð (EB) nr. 452/2008.

3) Við vinnslu og miðlun evrópskra hagskýrslna um
mennta- og starfsmenntakerfi skulu innlend og evrópsk
hagskýrsluyfirvöld taka mið af meginreglunum sem
settar eru fram í meginreglum um evrópska
hagskýrslugerð sem birtar eru í tilmælum framkvæmda-
stjórnarinnar frá 25. maí 2005 um sjálfstæði, ráðvendni
og ábyrgð innlendra hagskýrsluyfirvalda og hagskýrslu-
yfirvalda Bandalagsins (2).

4) Í framkvæmdarráðstöfunum fyrir hagskýrslugerð um
mennta- og starfsmenntakerfi ber að hafa hliðsjón af
hugsanlegri byrði á menntastofnanir og einstaklinga og
síðasta samkomulagi Hagskýrslustofnunar Menningar-
málastofnunar Sameinuðu þjóðanna (e. UIS), Efnahags- 
og framfarastofnunarinnar (e. OECD) og framkvæmda-
stjórnarinnar (Hagstofu Evrópusambandsins) um hug-
tök, skilgreiningar, gagnavinnslu, tíðni og frest sem
veittur er vegna sendingar niðurstaðna. Þetta felur í sér
afhendingarsnið gagna um menntakerfi eins og tilgreint
er í síðustu útgáfu af nákvæmum leiðbeiningum um
gagnasöfnun fyrir Menningarmálastofnun Sameinuðu
þjóðanna/Efnahags- og framfarastofnunina/Hagstofu
Evrópusambandsins.

 ________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 29, 3.2.2011, bls. 5. Hennar var getið í 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 159/2011 frá 2. desember 
2011 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, 
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 15, 15.3.2012, 
bls. 52.  

(1) Stjtíð. ESB L 145, 4.6.2008, bls. 227. 
(2) COM(2005) 217, lokagerð. 

5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit nefndarinnar um evrópska
hagskýrslukerfið,

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr.

Efni 

Með þessari reglugerð er mælt fyrir um reglur um framkvæmd 
reglugerðar (EB) nr. 452/2008 að því er varðar söfnun, 
sendingu og vinnslu hagskýrslugagna á sviði 1 um mennta- og 
starfsmenntakerfi. 

2. gr.

Viðfangsefni og einkenni þeirra 

Setja skal val og lýsingu viðfangsefna, sem falla undir svið 1 
um mennta- og starfsmenntakerfi, fram í I. viðauka, ásamt 
ítarlegri skrá um einkenni og sundurliðun. 

3. gr.

Viðmiðunartímabil og sending niðurstaðna 

1. Gögn um nemendaskráningar, nýskráningar, starfsfólk,
erlend tungumál sem numin eru og stærð bekkja skulu vísa til 
þess skóla-/háskólaárs eins og það er skilgreint í hverju landi 
fyrir sig (ár t). Ársgögn um nemendaskráningar, nýskráningar, 
starfsfólk, erlend tungumál sem numin eru og stærð bekkja 
skal senda árlega til framkvæmdastjórnarinnar (Hagstofu 
Evrópusambandsins) eigi síðar en 30. september á ári t+2. 
Fyrsta gagnasendingin í september 2012 skal vísa til skóla-
/háskólaáranna 2010–2011 eins og þau eru skilgreind í hverju 
landi fyrir sig. 

2. Útskriftarnemar/brautskráningar skulu vísa til skóla-
/háskólaársins eins og það er skilgreint í hverju landi fyrir sig 
(ár t) eða til almanaksársins (ár t+1). Senda skal fram-
kvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópusambandsins) ársgögn um 
útskriftarnema/brautskráningar árlega eigi síðar en 
30. nóvember á ári t+2. Fyrsta gagnasendingin í nóvember
2012 skal vísa til skóla-/háskólaáranna 2010–2011 eins og þau 
eru skilgreind í hverju landi fyrir sig eða til almanaksársins 
2011. 

3. Gögn um útgjöld vegna menntamála skulu vísa til
fjárhagsárs aðildarríkisins, eins og það er skilgreint á 
innlendum vettvangi (ár t). Senda skal framkvæmdastjórninni 
(Hagstofu Evrópusambandsins) ársgögn um útgjöld vegna 
menntunar eigi síðar en 30. nóvember á ári t+2. Fyrsta 
gagnasending í nóvember 2012 skal vísa til fjárhagsársins 
2010. 
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4. gr.

Kröfur um gæði gagna og skýrslugjafarramma 

1. Kröfur um gæði gagna og rammi um gæðaskýrslur um
mennta- og starfsmenntakerfi skal vera eins og sett er fram í 
II. viðauka.

2. Aðildarríki skulu á hverju ári senda framkvæmdastjórninni
(Hagstofu Evrópusambandsins) gæðaskýrslu í samræmi við 
kröfurnar sem settar eru fram í II. viðauka. Fyrsta skýrslan 
skal vísa til gagnasöfnunarársins 2012. Senda skal 
framkvæmdastjórninni gæðaskýrsluna um viðmiðunar-
tímabilin, sem mælt er fyrir um í 3. gr., fyrir 31. janúar á árinu 
t+3. Fyrstu gæðaskýrslunni varðandi gagnasöfnunina 2012 
skal í sérstöku undantekningartilviki skila eigi síðar en 
31. mars á árinu t+3.

3. Aðildarríki skulu afla nauðsynlegra gagna með sam-
tengingu ýmissa heimilda, s.s. úrtakskannana, stjórnsýslu-
gagna og annarra gagna. 

4. Aðildarríki skulu afhenda framkvæmdastjórninni (Hag-
stofu Evrópusambandsins) upplýsingar um aðferðirnar og 
gæði gagnanna frá öðrum heimildum en úrtakskönnunum og 
stjórnsýslugögnum eins og um getur í 3. málsgrein. 

5. gr.

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún gildir frá og með 1. janúar 2012. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 2. febrúar 2011. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

José Manuel BARROSO 

framkvæmdastjóri. 



I. VIÐAUKI 

Viðfangsefni, ítarleg skrá um einkenni og sundurliðun þeirra 

Heiti á töflu og sundurliðun Titill og nákvæm skilgreining 

ENRL-Bologna Fjöldi háskólanema sem skráðir eru eftir námsstigi (á háskólastigi), kyni og einstöku námssviði í samræmi við skipulag Bologna ferlisins á tveggja þrepa 
háskólanámi (Bachelor-meistaragráðu) og doktorsgráðu  

Sundurliðun Nákvæm skilgreining 

Námsstig Fjöldi háskólanema sem fylgja Bologna-skipulaginu (eða stunda nám sem leiðir til svipaðrar háskólagráðu í löndum utan Evrópu), fjöldi háskólanema í námi þar sem 
Bologna-skipulagið hefur ekki verið innleitt (fylgja skipulagi alþjóðlegu menntunarflokkunarinnar frá 1997 (ISCED 1997)) (eða í námi sem leiðir til annarra háskólagráða í 
löndum utan Evrópu) 

Bologna-skipulag Nám sem er styttra en þrjú ár en er álitið vera á háskólastigi og hluti af Bologna-skipulaginu (leiðir til grunnprófs á háskólastigi), nám sem leiðir til Bachelor-gráðu, 3–4 ára 
námstími sem leiðir til fyrstu gráðu á háskólastigi, meistaragráða sem tekur 4–6 ár með samanlögðum námstíma (leiðir til framhaldsgráðu á háskólastigi), fyrsta gráða á 
háskólastigi sem tekin er á löngum tíma og er talin vera hluti af Bologna-skipulaginu (námstími 5 ár eða lengri), nám til doktorsgráðu (leiðir til þriðju háskólagráðu –– 
nýdoktorsgráðu). 

ISCED-stig ISCED 5A 3 til < 5 ár, (leiðir til fyrstu gráðu á háskólastigi), ISCED 5A 5 ár eða fleiri, (leiðir til fyrstu gráðu á háskólastigi), ISCED 5A (leiðir til framhaldsgráðu á 
háskólastigi), ISCED 5B (leiðir til grunnprófs), ISCED 5B (leiðir til framhaldsprófs), ISCED 6 (doktorsgráður/nýdoktorsgráður) 

Einstakt námssvið Handbók fyrir náms- og þjálfunarsvið, gefin út í desember 1999 

Valkvætt 

Heiti á töflu og sundurliðun Titill og nákvæm skilgreining 

ENRL1 Fjöldi nema eftir námsstigi, námsáherslu, námsstefnu, námsframvindu, kyni og aldri 

Sundurliðun Nákvæm skilgreining 

Námsstig ISCED-stig 0, - stig 1, - stig 2, - stig 3, - stig 4, - stig 5, - stig 6, ekki flokkað eftir stigi 

Námsáhersla ISCED-stig 3 almennt nám, - stig 3 forstarfsnám/starfsnám, - stig 4 almennt nám, - stig 4 forstarfsnám/starfsnám 

Námsstefna ISCED-stig 3A/B, - stig 3C, - stig 4A/B, stig 4C, - stig 5A, - stig 5B 

Námsframvinda Samtala yfir fullt nám og hlutanám, fullt nám 

Kyn Karlar, konur 

Aldur Yngri en 3 ára, 3–29 ára (hvert ár fyrir sig), 30–34 ára, 35–39 ára, 40 ára og eldri, ekki vitað um aldur 

Skyldubundið (að undanskildum dálki 5 um þátttöku í námi fyrir ung börn sem ekki er getið í ISCED 0 eða 1) 
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Heiti á töflu og sundurliðun Titill og nákvæm skilgreining 

ENRL1_Adult Fjöldi nema í fullorðinsfræðslu sem skráðir eru í ENRL1 eftir námsstigi, námsáherslu, námsframvindu, kyni og aldri 

Sundurliðun Nákvæm skilgreining 

Námsstig ISCED-stig 1, - stig 2, - stig 3, - stig 4 

Námsáhersla ISCED-stig 3 almennt nám, - stig 3 forstarfsnám/starfsnám, - stig 4 almennt nám, - stig 4 forstarfsnám/starfsnám 

Námsframvinda Samtala yfir fullt nám og hlutanám, fullt nám 

Kyn Karlar, konur 

Aldur Yngri en 15 ára, 15–29 ára (hvert ár fyrir sig), 30–34 ára, 35–39 ára, 40 ára og eldri, ekki vitað um aldur 

Skyldubundið 

Heiti á töflu og sundurliðun Titill og nákvæm skilgreining 

ENRL1a Fjöldi nema eftir námsstigi, námsáherslu, námsstefnu, tegund stofnunar, námsframvindu og kyni 

Sundurliðun Nákvæm skilgreining 

Námsstig ISCED-stig 0, - stig 1, - stig 2, - stig 3, - stig 4, - stig 5A, - stig 5B, - stig 6, ekki flokkað eftir stigi 

Námsáhersla ISCED-stig 2 almennt nám, - stig 2 forstarfsnám, - stig 2 starfsnám, - stig 3 almennt nám, - stig 3 forstarfsnám, - stig 3 starfsnám, - stig 4 almennt nám, - stig 4 forstarfsnám, 
- stig 4 starfsnám, 

Námsstefna ISCED-stig 3A, - stig 3B, - stig 3C, - stig 4A, - stig 4B, stig 4C, - stig 5A fyrsta gráða á háskólastigi, - stig 5A framhaldsgráður og síðari gráður á háskólastigi, - stig 5B 
grunnpróf, - stig 5B framhaldspróf og síðari próf. 

Námsframvinda Samtala yfir fullt nám og hlutanám, fullt nám, hlutanám, jafngildi fulls náms 

— samtala yfir fullt nám og hlutanám Þar af: Nemar í blönduðu skóla- og vinnutengdu námi (fyrir ISCED-stig 3 og 4) 

— Kyn Karlar, konur 

— fullt nám Þar af: Nemar í blönduðu skóla- og vinnutengdu námi (fyrir ISCED-stig 3 og 4) 

— Kyn Karlar, konur 

— hlutanám Þar af: Nemar í blönduðu skóla- og vinnutengdu námi (fyrir ISCED-stig 3 og 4) 

— jafngildi fulls náms Þar af: Nemar í blönduðu skóla- og vinnutengdu námi (fyrir ISCED-stig 3 og 4) 

Tegund stofnunar Opinberar stofnanir, allar einkareknar stofnanir 

— Námsframvinda Fullt nám, hlutanám, jafngildi fulls náms 

Skyldubundið (að undanskildum röðum C5 til C12 (um einkareknar stofnanir sem reknar eru með stuðningi frá hinu opinbera og sjálfstæðar einkareknar stofnanir) og dálki 5 (um þátttöku í námi fyrir ung 
börn sem ekki er getið í ISCED 0 eða 1) sem eru valkvæð)  
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Heiti á töflu og sundurliðun Titill og nákvæm skilgreining 

ENRL1a_adult Fjöldi nema í fullorðinsfræðslu sem skráðir eru í ENRL1a eftir námsstigi, námsáherslu, tegund stofnunar, námsframvindu og kyni 

Sundurliðun Nákvæm skilgreining 

Námsstig ISCED-stig 0, - stig 1, - stig 2, - stig 3, - stig 4 

Námsáhersla ISCED-stig 2 almennt nám, - stig 2 forstarfsnám, - stig 2 starfsnám, - stig 3 almennt nám, - stig 3 forstarfsnám, - stig 3 starfsnám, - stig 4 almennt nám, - stig 4 forstarfsnám, 
- stig 4 starfsnám, 

Tegund stofnunar Opinberar stofnanir, allar einkareknar stofnanir, einkareknar stofnanir sem reknar eru með stuðningi frá hinu opinbera, sjálfstæðar einkareknar stofnanir 

— Námsframvinda Fullt nám, hlutanám, jafngildi fulls náms 

Valkvætt 

Heiti á töflu og sundurliðun Titill og nákvæm skilgreining 

ENRL3 Fjöldi nema og þeirra sem þurfa að endurtaka námsár (ISC 123) í almennu námi eftir námsstigi, kyni og bekk 

Sundurliðun Nákvæm skilgreining 

Tegund nema/staða þeirra sem þurfa að 
endurtaka námsár 

Fjöldi nema, fjöldi þeirra sem þurfa að endurtaka námsár 

— Námsstig ISCED-stig 1 

— Námsstefna ISCED-stig 2 almennt nám, - stig 3 almennt nám 

Kyn Karlar, konur 

Bekkur 1. bekkur, 2. bekkur, 3. bekkur, 4. bekkur, 5. bekkur, 6. bekkur, 7. bekkur, 8. bekkur, 9. bekkur, 10. bekkur, ekki vitað um bekk

Valkvætt 

Heiti á töflu og sundurliðun Titill og nákvæm skilgreining 

ENRL4 Fjöldi nema í 1. bekk eftir kyni og aldri 

Sundurliðun Nákvæm skilgreining 

Námsstig 1. bekkur í grunnskóla (ISCED 1)

Kyn Karlar, konur 

Aldursflokkur yngri en 4 ára, 4 til 14 ára (hvert ár fyrir sig), 15 ára og eldri, ekki vitað um aldur 

Valkvætt 

N
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Heiti á töflu og sundurliðun Titill og nákvæm skilgreining 

ENRL5 Fjöldi háskólanema (ISC 56) eftir námsstigi, námsstefnu, námssviði og kyni 

Sundurliðun Nákvæm skilgreining 

Námsstig ISCED-stig 56 

— Námsstefna ISCED-stig 5A, - stig 5B, - stig 6 

Kyn Karlar, konur 

Námssvið Menntun (ISC 14), Kennsla og þjálfun (ISC 141), Menntunarfræði (ISC 142), Hugvísindi og listir, Listir (ISC 21), Hugvísindi (ISC 22), Félagsvísindi, viðskipti og lögfræði, 
Félags- og atferlisvísindi (ISC 31), Fjölmiðlafræði og upplýsingafræði (ISC 32), Viðskipti og stjórnun (ISC 34), Lögfræði (ISC 38), Raunvísindi, Lífvísindi (ISC 42), 
Eðlisvísindi (ISC 44), Stærðfræði og tölfræði (ISC 46), Tölvunarfræði (ISC 48), Verkfræði, framleiðsla og mannvirkjagerð, Verkfræði og tækni (ISC 52), Framleiðsla og 
vinnsla (ISC 54), Arkitektúr og byggingar (ISC 58), Landbúnaður, Landbúnaður, skógrækt og fiskveiðar (ISC 62), Dýralækningar (ISC 64), Heilbrigði og velferð, Heilbrigði 
(ISC 72), Félagsþjónusta (ISC 76), Þjónusta, Einstaklingsþjónusta (ISC 81), Flutningaþjónusta (ISC 84), Umhverfisvernd (ISC 85), Öryggisþjónusta (ISC 86), svið ekki 
þekkt eða óskilgreint 

Skyldubundið 

Heiti á töflu og sundurliðun Titill og nákvæm skilgreining 

ENRL6 Fjöldi hreyfanlegra og erlendra háskólanema (ISCED 5 og 6) eftir námsstigi, námsstefnu og námssviði 

Sundurliðun Nákvæm skilgreining 

Tegund námsmanna Hreyfanlegir og erlendir námsmenn 

Námsstig ISCED-stig 5 og 6 

— Námsstefna ISCED-stig 5A, - stig 5B, - stig 6 

Námssvið Menntun (ISC 14), Kennsla og þjálfun (ISC 141), Menntunarfræði (ISC 142), Hugvísindi og listir, Listir (ISC 21), Hugvísindi (ISC 22), Félagsvísindi, viðskipti og lögfræði, 
Félags- og atferlisvísindi (ISC 31), Fjölmiðlafræði og upplýsingafræði (ISC 32), Viðskipti og stjórnun (ISC 34), Lögfræði (ISC 38), Raunvísindi, Lífvísindi (ISC 42), 
Eðlisvísindi (ISC 44), Stærðfræði og tölfræði (ISC 46), Tölvunarfræði (ISC 48), Verkfræði, framleiðsla og mannvirkjagerð, Verkfræði og tækni (ISC 52), Framleiðsla og 
vinnsla (ISC 54), Arkitektúr og byggingar (ISC 58), Landbúnaður, Landbúnaður, skógrækt og fiskveiðar (ISC 62), Dýralækningar (ISC 64), Heilbrigði og velferð, Heilbrigði 
(ISC 72), Félagsþjónusta (ISC 76), Þjónusta, Einstaklingsþjónusta (ISC 81), Flutningaþjónusta (ISC 84), Umhverfisvernd (ISC 85), Öryggisþjónusta (ISC 86), svið ekki 
þekkt eða óskilgreint 

Valkvætt 
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Heiti á töflu og sundurliðun Titill og nákvæm skilgreining 

ENRL7 Fjöldi hreyfanlegra og erlendra nema eftir námsstigi, námsstefnu, ríkisborgararétti innan Evrópusambandsins/ríkisborgararétti utan Evrópusambandsins og kyni 

Sundurliðun Nákvæm skilgreining 

Tegund námsmanna Hreyfanlegir námsmenn eftir uppruna í Evrópusambandslöndum, í löndum utan ESB og af óþekktum uppruna 

— Námsstig ISCED-stig 5, - stig 6, ekki flokkað eftir stigi 

— Námsstefna ISCED-stig 5A fyrsta gráða á háskólastigi, - stig 5A framhaldsgráður og síðari gráður á háskólastigi, - stig 5B grunnpróf, - stig 5B framhaldspróf og frekari próf. 

—  Kyn 

Karlar, konur 

Tegund námsmanna Nemar sem eru ekki ríkisborgarar í skýrslugjafarlandi 

— þar af námsmenn sem eru ríkisborgarar í aðildarríkjum ESB 

— þar af námsmenn sem eru ríkisborgarar í löndum utan ESB 

— þar af námsmenn með ókunnan ríkisborgararétt 

— Námsstig ISCED-stig 0, - stig 1, - stig 2, - stig 3, - stig 4, - stig 5, - stig 6, ekki flokkað eftir stigi 

— Námsstefna ISCED-stig 5A fyrsta gráða á háskólastigi, - stig 5A framhaldsgráður og síðari gráður á háskólastigi, - stig 5B grunnpróf, - stig 5B framhaldspróf og frekari próf. 

— Kyn Karlar, konur 

Valkvætt 

Heiti á töflu og sundurliðun Titill og nákvæm skilgreining 

ENRL8 Fjöldi háskólanema (ISCED 5/6) eftir námsstigi, námsstefnu, ríkisfangi 

Sundurliðun Nákvæm skilgreining 

Tegund námsmanna Allir nemar 

— Námsstig ISCED-stig 5, ISCED-stig 6 

— Námsstefna ISCED-stig 5A, - stig 5B 

Ríkisfang Staðlaðir landa- og svæðiskóðar fyrir notkun í hagskýrslum eru þeir kóðar sem eru skilgreindir af og í gildi hjá Tölfræðideild Sameinuðu þjóðanna (alþjóðlegur staðall 
ISO 3166-1), m49alfa. 

Skyldubundið 
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Heiti á töflu og sundurliðun Titill og nákvæm skilgreining 

ENRL9 Fjöldi háskólanema (ISC 5/6) eftir námsstigi, námsstefnu og ríkisfangi (fastri búsetu og/eða fyrri menntun) 

Sundurliðun Nákvæm skilgreining 

Tegund námsmanna Námsmenn eftir upprunalandi 

— Námsstig ISCED-stig 6 

— Námsstefna ISCED-stig 5A, - stig 5B 

Land eða svæði fastrar búsetu/eða fyrri 
menntunar 

Staðlaðir landa- og svæðiskóðar fyrir notkun í hagskýrslum eru þeir kóðar sem eru skilgreindir af og í gildi hjá Tölfræðideild Sameinuðu þjóðanna (alþjóðlegur staðall 
ISO 3166-1), m49alfa. 

Valkvætt 

Heiti á töflu og sundurliðun Titill og nákvæm skilgreining 

ENTR1 Árleg inntaka nemenda eftir námsstigi og námsstefnu 

Sundurliðun Nákvæm skilgreining 

Námsstig Framhaldsskólastig ISCED 3, viðbótarstig ISCED 4, háskólastig 

— Námsstefna ISCED 5A, ISCED 5B, ISCED 6 

Tegund námsmanna Nýnemar, nemendur sem snúa aftur til náms, nemendur sem halda áfram námi 

Nýnemar Með menntun á öðru háskólastigi, án fyrri menntunar á háskólastigi 

Valkvætt 

Heiti á töflu og sundurliðun Titill og nákvæm skilgreining 

ENTR2 Fjöldi nýnema eftir námsstigi, kyni og aldri 

Sundurliðun Nákvæm skilgreining 

Námsstig Framhaldsskólastig (ISCED-stig 3), viðbótarstig (ISCED-stig 4), háskólastig 

— Námsstefna ISCED-stig 5A, - stig 5B, - stig 6 

Kyn Karlar, konur 

— Aldur Yngri en 14 ára, 14 til 29 ára (hvert ár fyrir sig), 30 til 34 ára, 35 til 39 ára, 40 ára og eldri, ekki vitað um aldur 

Skyldubundið að undanskildum dálkum 1 og 2 (varðandi ISCED-stig 3 og 4) sem eru valkvæðir. 
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Heiti á töflu og sundurliðun Titill og nákvæm skilgreining 

ENTR3 Fjöldi nýnema eftir námsstigi, kyni og námssviði 

Sundurliðun Nákvæm skilgreining 

Námsstig Háskólastig 

— Námsstefna ISCED-stig 5A, - stig 5B, stig 6 

Kyn Karlar, konur 

— Námssvið Menntun (ISC 14), Kennsla og þjálfun (ISC 141), Menntunarfræði (ISC 142), Hugvísindi og listir, Listir (ISC 21), Hugvísindi (ISC 22), Félagsvísindi, viðskipti og lögfræði, 
Félags- og atferlisvísindi (ISC 31), Fjölmiðlafræði og upplýsingafræði (ISC 32), Viðskipti og stjórnun (ISC 34), Lögfræði (ISC 38), Raunvísindi, Lífvísindi (ISC 42), 
Eðlisvísindi (ISC 44), Stærðfræði og tölfræði (ISC 46), Tölvunarfræði (ISC 48), Verkfræði, framleiðsla og mannvirkjagerð, Verkfræði og tækni (ISC 52), Framleiðsla og 
vinnsla (ISC 54), Arkitektúr og byggingar (ISC 58), Landbúnaður, Landbúnaður, skógrækt og fiskveiðar (ISC 62), Dýralækningar (ISC 64), Heilbrigði og velferð, Heilbrigði 
(ISC 72), Félagsþjónusta (ISC 76), Þjónusta, Einstaklingsþjónusta (ISC 81), Flutningaþjónusta (ISC 84), Umhverfisvernd (ISC 85), Öryggisþjónusta (ISC 86), svið ekki 
þekkt eða óskilgreint 

Skyldubundið 

Heiti á töflu og sundurliðun Titill og nákvæm skilgreining 

GRAD-Bologna Fjöldi útskriftarnemenda/brautskráninga (á háskólastigi), eftir kyni og einstöku námssviði í samræmi við skipulag Bologna ferlisins á tveggja þrepa háskólanámi 
(Bachelor-meistaragráðu) og doktorsgráðu  

Sundurliðun Nákvæm skilgreining 

Námsstig Fjöldi háskólanema sem fylgja Bologna-skipulaginu (eða stunda nám sem leiðir til svipaðrar háskólagráðu í löndum utan Evrópu), fjöldi háskólanema í námi þar sem 
Bologna-skipulagið hefur ekki verið innleitt (fylgja skipulagi alþjóðlegu menntunarflokkunarinnar frá 1997 (ISCED 1997)) (eða stunda nám sem leiðir til annarra 
háskólagráða í löndum utan Evrópu) 

Bologna-skipulag Námsgráður sem taka styttri tíma en þrjú ár en eru álitnar vera á háskólastigi og hluti af Bologna-skipulaginu (leiða til grunnprófs á háskólastigi), Bachelor-gráða sem tekur 
3–4 ár og leiðir til fyrstu gráðu á háskólastigi, meistaragráða sem tekur 4–6 ár með samanlögðum námstíma (leiðir til framhaldsgráðu á háskólastigi), fyrsta gráða á 
háskólastigi sem tekin er á löngum tíma og er talin vera hluti af Bologna-skipulaginu (námstími 5 ár eða lengri), nám til doktorsgráðu 

— ISCED-stig ISCED 5A fyrsta gráða á háskólastigi 3 til < 5 ár, ISCED 5A fyrsta gráða á háskólastigi 5 ár eða fleiri, ISCED 5A (leiðir til framhaldsgráðu á háskólastigi), ISCED 5B (leiðir 
til grunnprófs), ISCED 5B (leiðir til framhaldsprófs), ISCED 6 (doktorsgráður/nýdoktorsgráður) 

Einstakt námssvið Handbók fyrir náms- og þjálfunarsvið, gefin út í desember 1999 

Valkvætt 
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Heiti á töflu og sundurliðun Titill og nákvæm skilgreining 

GRAD1 Fjöldi útskriftarnemenda (ISCED 3 og 4) eftir námsstigi, námsstefnu, námsáherslu, tegund stofnunar, kyni og fjöldi hreyfanlegra og erlendra námsmanna eftir 
kyni  

Sundurliðun Nákvæm skilgreining 

Tegund útskriftarnemenda Útskriftarnemendur sem eru erlendir ríkisborgarar í skýrslugjafarlandi, útskriftarnemendur sem eru hreyfanlegir námsmenn í skýrslugjafarlandi 

Námsstig Framhaldsskólastig (ISCED 3), viðbótarstig (ISCED 4) 

— Námsstefna ISCED-stig 3A, - stig 3B, - stig 3C af svipaðri lengd og venjulegt nám á stigi 3A eða 3B, - stig 3C sem er styttra en venjulegt nám á stigi 3A eða 3B, ISCED-stig 4A, - stig 
4B, - stig 4C. 

— Námsáhersla ISCED-stig 3 almennt nám, - stig 3 forstarfsnám, - stig 3 starfsnám, ISCED-stig 4 almennt nám, - stig 4 forstarfsnám, - stig 4 starfsnám 

Kyn Karlar, konur 

Tegund útskriftarnemenda/hreyfanlegra 
námsmanna 

Útskriftarnemendur með uppruna utan skýrslugjafarlands 

Námsstig Framhaldsskólastig (ISCED 3), viðbótarstig (ISCED 4) 

— Námsstefna ISCED-stig 3A, - stig 3B, - stig 3C af svipaðri lengd og venjulegt nám á stigi 3A eða 3B, - stig 3C sem er styttra en venjulegt nám á stigi 3A eða 3B 

— Námsáhersla ISCED-stig 3 almennt nám, - stig 3 forstarfsnám, - stig 3 starfsnám, - stig 4 almennt nám, - stig 4 forstarfsnám, - stig 4 starfsnám 

Kyn Karlar, konur 

Tegund stofnunar Opinberar stofnanir, allar einkareknar stofnanir 

— Kyn Karlar, konur 

Námsstig Framhaldsskólastig (ISCED 3), viðbótarstig (ISCED 4) 

— Námsstefna ISCED-stig 3A, - stig 3B, - stig 3C af svipaðri lengd og venjulegt nám á stigi 3A eða 3B, - stig 3C sem er styttra en venjulegt nám á stigi 3A eða 3B 

— Námsáhersla ISCED-stig 3 almennt nám, - stig 3 forstarfsnám, - stig 3 starfsnám, - stig 4 almennt nám, - stig 4 forstarfsnám, - stig 4 starfsnám 

Valkvætt 
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Heiti á töflu og sundurliðun Titill og nákvæm skilgreining 

GRAD2 Fjöldi útskriftarnemenda (ISCED 3 og 4) eftir námsstigi, námsstefnu, námsáherslu, aldri og kyni 

Sundurliðun Nákvæm skilgreining 

Námsstig Framhaldsskólastig (ISCED 3), viðbótarstig (ISCED 4) 

— Tegund útskriftarnemenda Allir útskriftarnemendur, nemar að útskrifast í fyrsta sinn 

— Námsstefna ISCED-stig 3A, - stig 3B, - stig 3C af svipaðri lengd og venjulegt nám á stigi 3A eða 3B, - stig 3C sem er styttra en venjulegt nám á stigi 3A eða 3B, nemar að útskrifast í 
fyrsta sinn ISCED-stig 3A og 3B, nemar að útskrifast í fyrsta sinn ISCED-stig 3A, 3B og 3C af svipaðri lengd og venjulegt nám á stigi 3A eða 3B, ISCED- stig 4A , - stig 
4B, - stig 4C 

— Námsáhersla ISCED-stig 3 almennt nám, - stig 3 forstarfsnám, - stig 3 starfsnám, ISCED-stig 4 almennt nám, - stig 4 forstarfsnám, - stig 4 starfsnám 

Kyn Karlar, konur 

— Aldur Yngri en 11 ára, 11–29 ára (hvert ár fyrir sig), 30–34 ára, 35–39 ára, 40 ára og eldri, ekki vitað um aldur 

Skyldubundið 

Heiti á töflu og sundurliðun Titill og nákvæm skilgreining 

GRAD3 Fjöldi útskriftarnemenda (ISCED 5 og 6) eftir námsstigi, námsstefnu, samanlögðum námstíma, tegund stofnunar, kyni og hreyfanleika og erlendir nemendur eftir 
kyni  

Sundurliðun Nákvæm skilgreining 

Tegund og uppruni útskriftarnemanda Útskriftarnemendur sem eru hreyfanlegir námsmenn í skýrslugjafarlandi 

Námsstig ISCED-stig 5A, - stig 5B, - stig 6 

— Námsstefna ISCED-stig 5A fyrsta gráða á háskólastigi eftir samanlögðum námstíma, - stig 5A framhaldsgráður og síðari gráður á háskólastigi eftir samanlögðum námstíma, - stig 5B 
grunnpróf eftir samanlögðum námstíma, - stig 5B framhaldspróf og frekari próf eftir samanlögðum námstíma, - stig 6 doktorsgráður, - stig 6 nýdoktorsgráður 

— Samanlagður námstími ISCED-stig 5A fyrsta gráða á háskólastigi 3 til < 5 ár, - stig 5A fyrsta gráða á háskólastigi 5 til 6 ár, stig 5A fyrsta gráða á háskólastigi lengri tími en 6 ár, stig 5A 
framhaldsgráður og síðari gráður á háskólastigi styttri tími en 5 ár, stig 5A framhaldsgráður og síðari gráður á háskólastigi styttri tími en 5 til 6 ár, stig 5A framhaldsgráður 
og síðari gráður á háskólastigi lengri tími en 6 ár, ISCED-stig 5A fyrsta gráða á háskólastigi 3 til < 5 ár, - stig 5A fyrsta gráða á háskólastigi 5 til 6 ár, stig 5A fyrsta gráða á 
háskólastigi lengri tími en 6 ár, stig 5B grunnpróf 2 til < 3 ár, stig 5B grunnpróf 3 til < 5 ár, stig 5B grunnpróf lengri tími en 5 ár, stig 5B framhaldspróf og síðari próf 3 til < 
5 ár, stig 5B framhaldspróf og síðari próf 5 ár eða lengur 

Kyn Karlar, konur 
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Sundurliðun Nákvæm skilgreining 

Tegund og ríkisfang útskriftarnemanda Útskriftarnemendur sem eru erlendir ríkisborgarar í skýrslugjafarlandi 

Námsstig ISCED-stig 5A, - stig 5B, - stig 6 

— Námsstefna ISCED-stig 5A fyrsta gráða á háskólastigi eftir samanlögðum námstíma, - stig 5A framhaldsgráður og síðari gráður á háskólastigi eftir samanlögðum námstíma, - stig 5B 
grunnpróf eftir samanlögðum námstíma, - stig 5B framhaldspróf og frekari próf eftir samanlögðum námstíma, - stig 6 doktorsgráður, - stig 6 nýdoktorsgráður 

— Samanlagður námstími ISCED-stig 5A fyrsta gráða á háskólastigi 3 til < 5 ár, - stig 5A fyrsta gráða á háskólastigi 5 til 6 ár, stig 5A fyrsta gráða á háskólastigi lengri tími en 6 ár, stig 5A 
framhaldsgráður og síðari gráður á háskólastigi styttri tími en 5 ár, stig 5A framhaldsgráður og síðari gráður á háskólastigi styttri tími en 5 til 6 ár, stig 5A framhaldsgráður 
og síðari gráður á háskólastigi lengri tími en 6 ár, ISCED-stig 5A fyrsta gráða á háskólastigi 3 til < 5 ár, - stig 5A fyrsta gráða á háskólastigi 5 til 6 ár, stig 5A fyrsta gráða á 
háskólastigi lengri tími en 6 ár, stig 5B grunnpróf 2 til < 3 ár, stig 5B grunnpróf 3 til < 5 ár, stig 5B grunnpróf lengri tími en 5 ár, stig 5B framhaldspróf og síðari próf 3 til < 
5 ár, stig 5B framhaldspróf og síðari próf 5 ár eða lengur 

Kyn Karlar, konur 

Tegund stofnunar Opinberar stofnanir, allar einkareknar stofnanir 

Námsstig ISCED-stig 5A, - stig 5B, - stig 6 

— Námsstefna ISCED-stig 5A fyrsta gráða á háskólastigi eftir samanlögðum námstíma, - stig 5A framhaldsgráður og síðari gráður á háskólastigi eftir samanlögðum námstíma, - stig 5B 
grunnpróf eftir samanlögðum námstíma, - stig 5B framhaldspróf og frekari próf eftir samanlögðum námstíma, - stig 6 doktorsgráður, - stig 6 nýdoktorsgráður 

— Samanlagður námstími ISCED-stig 5A fyrsta gráða á háskólastigi 3 til < 5 ár, - stig 5A fyrsta gráða á háskólastigi 5 til 6 ár, stig 5A fyrsta gráða á háskólastigi lengri tími en 6 ár, stig 5A 
framhaldsgráður og síðari gráður á háskólastigi styttri tími en 5 ár, stig 5A framhaldsgráður og síðari gráður á háskólastigi styttri tími en 5 til 6 ár, stig 5A framhaldsgráður 
og síðari gráður á háskólastigi lengri tími en 6 ár, ISCED-stig 5A fyrsta gráða á háskólastigi 3 til < 5 ár, - stig 5A fyrsta gráða á háskólastigi 5 til 6 ár, stig 5A fyrsta gráða á 
háskólastigi lengri tími en 6 ár, stig 5B grunnpróf 2 til < 3 ár, stig 5B grunnpróf 3 til < 5 ár, stig 5B grunnpróf lengri tími en 5 ár, stig 5B framhaldspróf og síðari próf 3 til < 
5 ár, stig 5B framhaldspróf og síðari próf 5 ár eða lengur 

Kyn Karlar, konur 

Valkvætt 

GRAD4 Fjöldi útskriftarnemenda (ISCED 5 og 6) eftir námsstigi, námsstefnu, samanlögðum námstíma, aldri og kyni 

Sundurliðun Nákvæm skilgreining 

Námsstig Allir útskriftarnemar á ISCED 5. og 6: ISCED 5A, ISCED 5B, ISCED 6. Nemar að útskrifast í fyrsta sinn (án tvítalningar): ISCED 5A, ISCED 5B 

— Námsstefna ISCED-stig 5A fyrsta gráða á háskólastigi eftir samanlögðum námstíma, - stig 5A framhaldsgráður og síðari gráður á háskólastigi eftir samanlögðum námstíma, - stig 5B 
grunnpróf eftir samanlögðum námstíma, - stig 5B framhaldspróf og síðari próf eftir samanlögðum námstíma, - stig 6 doktorsgráður, - stig 6 nýdoktorsgráður, nemar að 
útskrifast í fyrsta sinn (án tvítalningar) ISCED 5A samtala eftir samanlögðum námstíma, ISCED 5B samtala, 
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Sundurliðun Nákvæm skilgreining 

— Samanlagður námstími ISCED-stig 5A fyrsta gráða á háskólastigi 3 til < 5 ár, - stig 5A fyrsta gráða á háskólastigi 5 til 6 ár, stig 5A fyrsta gráða á háskólastigi lengri tími en 6 ár, stig 5A, 
framhaldsgráður og síðari gráður á háskólastigi styttri tími en 5 ár, stig 5A framhaldsgráður og síðari gráður á háskólastigi styttri tími en 5 til 6 ár, stig 5A framhaldsgráður 
og síðari gráður á háskólastigi lengri tími en 6 ár, ISCED-stig 5A fyrsta gráða á háskólastigi 3 til < 5 ár, - stig 5A fyrsta gráða á háskólastigi 5 til 6 ár, stig 5A fyrsta gráða á 
háskólastigi lengri tími en 6 ár, stig 5B grunnpróf 2 til < 3 ár, stig 5B grunnpróf 3 til < 5 ár, stig 5B grunnpróf lengri tími en 5 ár, stig 5B framhaldspróf og síðari próf 3 til < 
5 ár, stig 5B framhaldspróf og síðari próf 5 ár eða lengra, nemar að útskrifast í fyrsta sinn (án tvítalningar) ISCED 5A 3 til < 5 ár, nemar að útskrifast í fyrsta sinn (án 
tvítalningar) ISCED 5A 5 til 6 ár, nemar að útskrifast í fyrsta sinn (án tvítalningar) ISCED 5A lengri tími en 6 ár 

Kyn Karlar, konur 

— Aldur Yngri en 15 ára, 15–29 ára (hvert ár fyrir sig), 30–34 ára, 35–39 ára, 40 ára og eldri, ekki vitað um aldur 

Skyldubundið 

Heiti á töflu og sundurliðun Titill og nákvæm skilgreining 

GRAD5 Fjöldi brautskráninga eftir námsstigi, námsáherslu, kyni og námssviði 

Sundurliðun Nákvæm skilgreining 

Námsstig ISCED-stig 3, - stig 4, - stig 5A, - stig 5B, - stig 6 

— Námsáhersla ISCED-stig 3 starfsnám/forstarfsnám, - stig 4 starfsnám/forstarfsnám, - stig 5A fyrsta gráða á háskólastigi 3 til < 5 ár, - stig 5A fyrsta gráða á háskólastigi 5 til 6 ár, - stig 5A 
fyrsta gráða á háskólastigi lengri tími en 6 ár, - stig 5A framhaldsgráður og síðari gráður á háskólastigi, - stig 5B grunnpróf, - stig 5B framhaldspróf og síðari próf, - stig 6 
doktorsgráður, - stig 6 nýdoktorsgráður 

Kyn Karlar, konur 

— Námssvið Menntun (ISC 14), Kennsla og þjálfun (ISC 141), Menntunarfræði (ISC 142), Hugvísindi og listir, Listir (ISC 21), Hugvísindi (ISC 22), Félagsvísindi, viðskipti og lögfræði, 
Félags- og atferlisvísindi (ISC 31), Fjölmiðlafræði og upplýsingafræði (ISC 32), Viðskipti og stjórnun (ISC 34), Lögfræði (ISC 38), Raunvísindi, Lífvísindi (ISC 42), 
Eðlisvísindi (ISC 44), Stærðfræði og tölfræði (ISC 46), Tölvunarfræði (ISC 48), Verkfræði, framleiðsla og mannvirkjagerð, Verkfræði og tækni (ISC 52), Framleiðsla og 
vinnsla (ISC 54), Arkitektúr og byggingar (ISC 58), Landbúnaður, Landbúnaður, skógrækt og fiskveiðar (ISC 62), Dýralækningar (ISC 64), Heilbrigði og velferð, Heilbrigði 
(ISC 72), Félagsþjónusta (ISC 76), Þjónusta, Einstaklingsþjónusta (ISC 81), Flutningaþjónusta (ISC 84), Umhverfisvernd (ISC 85), Öryggisþjónusta (ISC 86), svið ekki 
þekkt eða óskilgreint 

Skyldubundið 

Heiti á töflu og sundurliðun Titill og nákvæm skilgreining 

Meðalnámstími Meðalnámstími á háskólastigi 

Sundurliðun Nákvæm skilgreining 

Námsstig ISCED háskólastig, ISCED-stig 6 

— Námsáhersla ISCED-stig 5A, - stig 5B, stig 5A/6 
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Sundurliðun Nákvæm skilgreining 

Áætlaður námstími 

Formúla (fyrirframskilgreind) 

Námstími eftir keðjuaðferðinni Skilyrtar líkur á engu brottfalli fyrsta námsárið, skilyrtar líkur á áframhaldi frá 1. námsári til 2. námsárs, skilyrtar líkur á áframhaldi frá 2. námsári til 3. námsárs, skilyrtar 
líkur á áframhaldi frá 3. námsári til 4. námsárs, skilyrtar líkur á áframhaldi frá 4. námsári til 5. námsárs, skilyrtar líkur á áframhaldi frá 5. námsári til 6. námsárs, skilyrtar 
líkur á áframhaldi frá 6. námsári til 7. námsárs, skilyrtar líkur á áframhaldi frá 7. námsári til 8. námsárs, skilyrtar líkur á áframhaldi frá 8. námsári til 9. námsárs, skilyrtar 
líkur á áframhaldi frá 9. námsári til 10. námsárs, skilyrtar líkur á áframhaldi frá 10. námsári til 11. námsárs 

Valkvætt. Skal safnað þriðja hvert ár 

Heiti á töflu og sundurliðun Titill og nákvæm skilgreining 

Brautskráningarhlutfall Könnun 2009 til að meta hve hátt hlutfall innlendra og erlendra háskólanema ljúka námi 

Sundurliðun Nákvæm skilgreining 

Nemar að útskrifast í fyrsta sinn 

— Samanlagður námstími ISCED-stig 5A fyrsta gráða á háskólastigi 3 til < 5 ár, - stig 5A fyrsta gráða á háskólastigi 5 til 6 ár, stig 5A fyrsta gráða á háskólastigi lengri tími en 6 ár, stig 5A fyrsta 
gráða og framhaldsgráða á háskólastigi (án tvítalningar), - stig 5B grunnpróf 2 til < 3 ár, stig 5B grunnpróf 3 til < 5 ár, stig 5B grunnpróf 5 ár eða lengra, stig 5B grunnpróf 
og framhaldspróf (án tvítalningar) 

Hreyfingar á milli náms á háskólastigi A 
og háskólastigi B 

Hreyfingar frá námi á 5A til 5B, hreyfingar frá námi á 5B til 5A 

Fjöldi útskriftarnemenda Fjöldi nýnema í námi á stigi 5A sem tókst ekki að ljúka fyrstu gráðu á stigi 5A en skipta yfir í nám á stigi 5B og ljúka grunnprófi á stigi 5B, fjöldi nemenda sem eftir útskrift 
á háskólastigi A hefja nám á stigi 5B og ljúka grunnprófi þar, fjöldi nýnema í námi á stigi 5B sem tókst ekki að ljúka grunnprófi á stigi 5B en skipta yfir í nám á stigi 5A og 
ljúka fyrstu gráðu þar, fjöldi nemenda sem eftir útskrift á háskólastigi B hefja nám á stigi 5A og ljúka fyrstu gráðu þar 

Námsframvinda Samtala yfir fullt nám og hlutanám, fullt nám, hlutanám 

Hlutfall þeirra sem ljúka námi (fyrirframskilgreind) 

Valkvætt. Skal safnað saman þriðja hvert ár 
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Heiti á töflu og sundurliðun Titill og nákvæm skilgreining 

Bekkir 1 Meðal bekkjarstærð eftir námsstigi og tegund stofnana 

Sundurliðun Nákvæm skilgreining 

Námsstig Barnaskólastig (ISC 1), unglingastig (ISC 2) 

Tegund stofnunar Opinberar stofnanir, einkareknar stofnanir sem reknar eru með stuðningi frá hinu opinbera, sjálfstæðar einkareknar stofnanir 

Meðal bekkjarstærð Fjöldi nema, fjöldi bekkja 

Valkvætt 

Heiti á töflu og sundurliðun Titill og nákvæm skilgreining 

PERS_ENRL2 Fjöldi nema þar sem þekjan er löguð að hagtölum um menntastarfsfólk eftir námsstigi, námsstefnu, námsmarkmiði, tegund stofnunar og námstilhögun. 

Sundurliðun Nákvæm skilgreining 

Námsstig ISCED-stig 0, - stig 1, - stig 2, - stig 3, - stig 4, - stig 5/6, ekki flokkað eftir stigi 

— námsáhersla ISCED- stig 1, - stig 2, - stig 3 almennt nám, - stig 3 forstarfsnám og starfsnám, - stig 4 almennt nám, - stig 4 forstarfsnám og starfsnám, - stig 5B, - stig 5A/6 

— námsáhersla/staður ISCED-stig 3 forstarfsnám og starfsnám í skóla, - stig 3 forstarfsnám og starfsnám í skóla og á vinnustað, - stig 4 forstarfsnám og starfsnám í skóla, - stig 4 forstarfsnám og 
starfsnám í skóla og á vinnustað 

Tegund stofnunar Opinberar stofnanir, allar einkareknar stofnanir 

— Námstilhögun Fullt nám, hlutanám, jafngildi fulls náms 

Skyldubundið. Raðir C4–C9 um einkareknar stofnanir sem reknar eru með stuðningi frá hinu opinbera og sjálfstæðar einkareknar stofnanir eru valkvæðir. Dálkar 9–10 (um ISCED-stig 3 starfsnám og 
forstarfsnám í skóla og skóla og á vinnustað), 14–15 eru valkvæðir (um ISCED-stig 4 starfsnám og forstarfsnám í skóla og skóla og á vinnustað).  

Heiti á töflu og sundurliðun Titill og nákvæm skilgreining 

PERS1 Kennarar (ISCED 0-4) og akademískt háskólastarfsfólk (ISCED 5-6) eftir námsstigi, námsáherslu, kyni, aldri, tegund stofnunar og starfi 

Sundurliðun Nákvæm skilgreining 

Námsstig ISCED-stig 0, - stig 1, - stig 2, - stig 3, - stig 4, - stig 5 og 6, ekki flokkað eftir stigi 
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Sundurliðun Nákvæm skilgreining 

— Námsáhersla ISCED-stig 3 almennt nám, - stig 3 forstarfsnám og starfsnám í skóla, - stig 3 forstarfsnám og starfsnám í skóla og á vinnustað, - stig 4 almennt nám, - stig 4 forstarfsnám og 
starfsnám í skóla, - stig 4 forstarfsnám og starfsnám í skóla og á vinnustað, stig 5B, - stig 5A og 6 

Kyn Karlar, konur 

— Aldur Yngri en 25 ára, 25–29 ára, 30–34 ára, 35–39 ára, 40–44 ára, 45–49 ára, 50–54 ára, 55–59 ára, 60–64 ára, 65 ára og eldri, ekki vitað um aldur 

Starf Fullt starf, hlutastarf, jafngildi fulls starfs 

— Kyn Karlar, konur 

Tegund stofnunar Opinberar stofnanir, allar einkareknar stofnanir 

— Starf Fullt starf, hlutastarf, jafngildi fulls starfs 

Skyldubundið. Raðir A54–A61 um einkareknar stofnanir sem reknar eru með stuðningi frá hinu opinbera og sjálfstæðar einkareknar stofnanir eru valkvæðar. Dálkar 9–10 (um ISCED-stig 3 starfsnám og 
forstarfsnám í skóla og skóla og á vinnustað), 14–15 eru valkvæðir (um ISCED-stig 4 starfsnám og forstarfsnám í skóla og skóla og á vinnustað) (hvorutveggja fyrir raðir A1–A36).  

Heiti á töflu og sundurliðun Titill og nákvæm skilgreining 

PERS2 Starfsmenn í stjórnunarstöðum í skólum og aðstoðarkennarar á ISCED-stigum 0, 1, 2 og 3 

Sundurliðun Nákvæm skilgreining 

Námsstig ISCED-stig 0, - stig 1, - stig 2, - stig 3, - samsetning af stigi 1 og 2, - samsetning af stigi 2 og 3 

Starfsmenn í stjórnunarstöðum í skólum 

— Kyn Karlar, konur 

— Starf Fullt starf, hlutastarf, jafngildi fulls starfs 

Aðstoðarkennarar 

— Kyn Karlar, konur 

— Starf Fullt starf, hlutastarf, jafngildi fulls starfs 

Valkvætt 
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Heiti á töflu og sundurliðun Titill og nákvæm skilgreining 

FIN_ENRL2 Fjöldi nema þar sem þekjan er löguð að hagtölum um menntastarfsfólk eftir námsstigi, námsáherslu, námsstefnu, tegund stofnunar og námstilhögun. 

Sundurliðun Nákvæm skilgreining 

Námsstig ISCED-stig 0, - stig 1, - stig 2, - stig 3, - stig 4, - stig 5/6, ekki flokkað eftir stigi 

— námsáhersla ISCED-stig 2 almennt nám, - stig 2 forstarfsnám og starfsnám, - stig 3 almennt nám, - stig 3 forstarfsnám og starfsnám, stig 4 almennt nám, - stig 4 forstarfsnám og 
starfsnám, - stig 5B, - stig 5A/6 

Tegund stofnunar Opinberar stofnanir, allar einkareknar stofnanir 

— Námstilhögun Fullt nám, hlutanám, jafngildi fulls náms 

Skyldubundið. Raðir C4–C9 (um einkareknar stofnanir sem reknar eru með stuðningi frá hinu opinbera og sjálfstæðar einkareknar stofnanir) eru valkvæðar. Dálkar 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14 eru valkvæðir. 
Dálk 10 má skrá með dálki 9.  

Heiti á töflu og sundurliðun Titill og nákvæm skilgreining 

FINANCE1 Útgjöld vegna menntamála eftir námsstigi, uppruna fjármagns og tegund færslna 

Sundurliðun Nákvæm skilgreining 

Námsstig ISCED-stig 0, - stig 1, - stig 2, - stig 3, - stig 4, - stig 5/6 

— námsáhersla ISCED-stig 2 almennt nám, - stig 2 forstarfsnám og starfsnám, - stig 3 almennt nám, - stig 3 forstarfsnám og starfsnám, stig 4 almennt nám, - stig 4 forstarfsnám og 
starfsnám, - stig 5B, - stig 5A/6 

Fjármagnslind (1) ríkisútgjöld hins opinbera, útgjöld héraðsstjórna og útgjöld sveitarfélaga 

— færslutegund (1) bein útgjöld vegna opinberra stofnana, bein útgjöld vegna einkarekinna stofnana, millifærslur til héraðsstjórna (hreinar), millifærslur til sveitarfélaga (hreinar), námsstyrkir 
og aðrir fjárstyrkir til nema/heimila, námslán, millifærslur og greiðslur til annarra einkaaðila 

Fjármagnslind (2) fjármagn frá alþjóðastofnunum og öðrum erlendum aðilum 

— færslutegund (2) alþjóðlegar greiðslur beint til opinberra stofnana, alþjóðlegar greiðslur beint til einkarekinna stofnana, millifærslur frá alþjóðlegum fjármagnslindum til ríkisstjórna, 
millifærslur frá alþjóðlegum fjármagnslindum til héraðsstjórna, millifærslur frá alþjóðlegum fjármagnslindum til sveitarfélaga 

Fjármagnslind (3) heimilisútgjöld 

— færslutegund (3) greiðslur til opinberra stofnana (hreinar), greiðslur til einkarekinna stofnana (hreinar), greiðslur fyrir vörur sem menntastofnanir krefjast beint eða óbeint, greiðslur fyrir 
vörur sem ekki eru bein not fyrir hvað varðar þátttöku, greiðslur fyrir einkakennslu 

Fjármagnslind (4) önnur útgjöld einkaaðila 

— færslutegund (4) námsstyrkir og aðrir styrkir til nema/heimila, námslán 

Skyldubundið. Nákvæm sundurliðun í röðum F1, F4, F6, F7, F8, H2, H3, H5B, H15, H16, H17, E2, E3, E5A, E5B er valkvæð. Dálkar 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14 eru valkvæðir. Dálk 10 má skrá með dálki 9. 
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Heiti á töflu og sundurliðun Titill og nákvæm skilgreining 

FINANCE2 Útgjöld vegna menntamála eftir námsstigi, eðli og fjármagnsflokki 

Sundurliðun Nákvæm skilgreining 

Námsstig ISCED-stig 0, - stig 1, - stig 2, - stig 3, - stig 4, - stig 5/6 

— námsáhersla ISCED-stig 2 almennt nám, - stig 2 forstarfsnám og starfsnám, - stig 3 almennt nám, - stig 3 forstarfsnám og starfsnám, stig 4 almennt nám, - stig 4 forstarfsnám og 
starfsnám, - stig 5B, - stig 5A/6 

Útgjöld vegna opinberra stofnana 

— rekstrarútgjöld vegna launagreiðslna 
til starfsfólks (1) 

— kennarar, - annað uppeldis- og stjórnunarstarfsfólk og fagfólk + aðstoðarfólk 

— rekstrarútgjöld vegna launagreiðslna 
til starfsfólks (2) 

— laun, starfslokakostnaður, aðrar bætur sem ekki eru laun 

— önnur rekstrarútgjöld 

— fjárfestingarútgjöld 

— aðlögun fyrir breytingar á 
tekjuafgangi 

— útgjöld vegna stoðþjónustu í 
opinberum stofnunum 

— útgjöld vegna rannsókna og þróunar í 
opinberum stofnunum 

Útgjöld vegna allra einkarekinna stofnana 

— heildarrekstrarútgjöld vegna 
launagreiðslna til starfsfólks 

— heildarrekstrarútgjöld önnur en vegna 
launagreiðslna til starfsfólks 

— heildarfjárfestingarútgjöld 

— aðlögun fyrir breytingar á 
tekjuafgangi 

— heildarútgjöld vegna stoðþjónustu á 
einkareknum stofnunum 

— heildarútgjöld vegna rannsókna og 
þróunar í einkareknum stofnunum 

Skyldubundið. Raðir X1, X5, X7, X8, X9 að viðbættum Y1–Y40 og Z1–Z40 eru valkvæðar (um einkareknar stofnanir sem reknar eru með stuðningi frá hinu opinbera og sjálfstæðar einkareknar stofnanir). 
Dálkar 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14 eru valkvæðir. Dálk 10 má skrá með dálki 9.  
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Heiti á töflu og sundurliðun Titill og nákvæm skilgreining 

REGIO1 Fjöldi nema eftir námsstigi, námsáherslu, kyni og landsvæði 

Sundurliðun Nákvæm skilgreining 

Námsstig ISCED-stig 0, - stig 1, - stig 2, - stig 3, - stig 4, - stig 5, - stig 6 

— Námsáhersla ISCED-stig 3 almennt nám, - stig 3 forstarfsnám/starfsnám, - stig 4 almennt nám, - stig 4 forstarfsnám/starfsnám, - stig 5A, - stig 5B 

Kyn Karlar, konur 

— Svæði Flokkun hagskýrslusvæða stig 2 gildir um öll lönd nema Þýskaland og Bretland (flokkun hagskýrslusvæða stig 1). Engra svæðisbundinna upplýsinga er krafist frá Eistlandi, 
Kýpur, Lettlandi, Litháen, Lúxemborg, Möltu, Íslandi og Liechtenstein (flokkun hagskýrslusvæða stig 2 er ekki í þessum löndum) 

Skyldubundið 

Heiti á töflu og sundurliðun Titill og nákvæm skilgreining 

REGIO2 Fjöldi nema eftir aldri, kyni og landsvæði 

Sundurliðun Nákvæm skilgreining 

Aldur Yngri en 3 ára, 3–29 ára (hvert ár fyrir sig), 30–34 ára, 35–39 ára, 40 ára og eldri, ekki vitað um aldur 

Kyn Karlar, konur 

— Svæði Flokkun hagskýrslusvæða stig 2 gildir um öll lönd nema Þýskaland og Bretland (flokkun hagskýrslusvæða stig 1). Engra svæðisbundinna upplýsinga er krafist frá Eistlandi, 
Kýpur, Lettlandi, Litháen, Lúxemborg, Möltu, Íslandi og Liechtenstein (flokkun hagskýrslusvæða stig 2 er ekki í þessum löndum) 

Skyldubundið 

Heiti á töflu og sundurliðun Titill og nákvæm skilgreining 

ENRLLNG1 Fjöldi nema eftir námsstigi, námsáherslu og þeim erlendu nútímatungumálum sem numin eru 

Sundurliðun Nákvæm skilgreining 

Námsstig ISCED-stig 1, - stig 2, - stig 3 

— Námsáhersla ISCED-stig 3 almennt nám, - stig 3 forstarfsnám/starfsnám 

Erlend nútímatungumál Búlgarska, tékkneska, danska, enska, hollenska, eistneska, finnska, franska, þýska, gríska, ungverska, írska, ítalska, lettneska, litháíska, maltneska, pólska, portúgalska, 
rúmenska, slóvakíska, slóvenska, spænska, sænska, arabíska, kínverska, japanska, rússneska, önnur nútímatungumál 

Samsvarandi fjöldi skráðra nemenda 

Skyldubundið. Dálkar 4 og 5 (um almennt nám og forstarfsnám og starfsnám á ISCED-stigi 3) eru valkvæðir. 
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Heiti á töflu og sundurliðun Titill og nákvæm skilgreining 

ENRLLNG2 Fjöldi nema eftir námsstigi, námsáherslu og þeim erlendu nútímatungumálum sem numin eru 

Sundurliðun Nákvæm skilgreining 

Námsstig ISCED-stig 1, - stig 2, - stig 3 

— Námsáhersla ISCED-stig 3 almennt nám, - stig 3 forstarfsnám/starfsnám 

Fjöldi erlendra tungumála engin erlend tungumál, eitt erlent tungumál, tvö eða fleiri erlend tungumál 

Aldur Yngri en 6 ára, 6 til 19 ára (hvert ár fyrir sig), 20 ára eða eldri, ekki tilgreint eftir aldri 

Samsvarandi fjöldi skráðra nemenda 

Skyldubundið. Raðir A2 til A18 eru valkvæðar, dálkar 13 til 16 (um ISCED-stig 3 forstarfsnám og starfsnám) eru valkvæðir. 

Heiti á töflu og sundurliðun Titill og nákvæm skilgreining 

ISCMAP_PROGR Kortlagning innlends náms 

Sundurliðun Nákvæm skilgreining 

Dálkafyrirsagnir Dálkur 1 Númer náms (nám. <ISCED-stig>.<númer innan stigs>) 

Dálkur 2 Árið sem náminu var komið á fót 

Dálkur 3 ISCED-stig 

Dálkur 4 Námsstefna 

Dálkur 5 Námsáhersla 

Dálkur 6 Fræðilegur uppsafnaður námstími á ISCED-stigi 5 

Dálkur 7 Staðsetning námsgráðu/prófs í innlendri gráðuröð 

Dálkur 8 Staðsetning í skipulagi á háskólastigi (Bachelor gráða, meistaragráða, doktorsgráða) 

Dálkur 9 Athugasemdir um nám sem nær yfir mörg ISCED-stig eða undirflokka 

Dálkur 10 Innlent námsheiti 

Dálkur 11 Lýsing á námsheiti á ensku 
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Sundurliðun Nákvæm skilgreining 

Dálkur 12 Lágmarks inntökukröfur (ISCED-stig eða annað) 

Dálkur 13 Helstu prófskírteini, skjöl og vottorð sem veitt hafa verið 

Dálkur 14 Kóði prófskírteina í ISCMAP-QUAL 

Dálkur 15 Fræðilegur byrjunaraldur 

Dálkur 16 Fræðilegur tími til námsins 

Dálkur 17 Fræðilegur uppsafnaður árafjöldi menntunar við námslok 

Dálkur 18 Er námið að hluta til byggt á námi á vinnustað? (Já/Nei) 

Dálkur 19 Nám sem er sérhannað fyrir fullorðna (Já/Nei) 

Dálkur 20 Nám sem er sérhannað sem hlutanám (Já/Nei) 

Dálkur 21 Skráð í UOE gagnasöfnuninni (Já/Nei/Að hluta til) 

Dálkur 22 Skráð í FINANCE-töflum UOE (Já/Nei/Að hluta til) 

Dálkur 23 Nemendafjöldi 

Dálkur 24 Athugasemdir 

Valkvætt 

Heiti á töflu og sundurliðun Titill og nákvæm skilgreining 

ISCMAP_QUAL Kortlagning innlendra prófa 

Sundurliðun Nákvæm skilgreining 

Dálkafyrirsagnir Dálkur 1 Númer prófs (próf <númer innan stigs>) 

Dálkur 2 Árið sem prófið var innleitt 

Dálkur 3 ISCED-stig menntunar 

Dálkur 4 Stefna (A/B/C) 
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Sundurliðun Nákvæm skilgreining 

Dálkur 5 Innlent heiti 

Dálkur 6 Heiti á ensku 

Dálkur 7 Nám sem leiðir til þess 

Dálkur 8 Lokapróf (Já/Nei) 

Dálkur 9 Röð prófa meðan á námi stendur (Já/Nei) 

Dálkur 10 Tilgreindur fjöldi kennslustunda OG prófa (Já/Nei) 

Dálkur 11 Áætlað í hversu stórum hluta af námskeiði eru haldin próf (í %) 

Dálkur 12 Aðeins tilgreindur fjöldi kennslustunda (Já/Nei) 

Dálkur 13 Kennslustundir 

Dálkur 14 Sértækar kröfur 

Dálkur 15 Er hægt að öðlast próf án þátttöku í sérstöku námi? (Já/Nei) 

Dálkur 16 Með hvaða skilyrðum? 

Dálkur 17 Stofnanir sem veita viðurkenningu 

Dálkur 18 Númer náms 

Dálkur 19 Fjöldi útskriftarnemenda 

Dálkur 20 Númer náms 

Dálkur 21 Fjöldi útskriftarnemenda 

Dálkur 22 Athugasemdir 

Valkvætt 
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II. VIÐAUKI

Kröfur um gæði gagna og skýrslugjafarramma 

Kröfur um gæði gagna 

Kröfur um gæði gagna fyrir gögn um mennta- og starfsmenntakerfi vísa til gæðavíddar skýrslugjafarinnar (eða gæða-
viðmiðunar skýrslugjafarinnar) um mikilvægi, áreiðanleika, tímanleika og stundvísi, aðgengi og skýrleika, samanburðarhæfi 
og samræmi. 

Gögnin skulu einkum fylgja skilgreiningum og hugtökum, eins og þau koma fyrir í ítarlegum leiðbeiningum fyrir 
gagnasöfnun Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna/Efnahags- og framfarastofnunarinnar/Hagstofu Evrópusam-
bandsins um menntakerfi. 

Skýrsla um gæði gagna 

Ár hvert, 3 mánuðum fyrir eindaga sendingar sem um getur í 2. mgr. 4. gr., skal framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópusam-
bandsins) sjá aðildarríkjum fyrir skýrsludrögum fyrir árlega gæðaskýrslu, útfyllta að hluta til með aðgengilegum 
megindlegum viðmiðunum og öðrum upplýsingum sem framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópusambandsins) hefur aðgang 
að. Aðildarríkin skulu láta framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópusambandsins) í té fullgerðu gæðaskýrslurnar sem um 
getur í 2. mgr. 4. gr. 

Gæðaskýrslunni skal skipt í eftirtalda 7 kafla: nemendaskráningar, nýnema, starfsfólk, útskriftarnemendur/brautskráningar, 
fjármál, erlend tungumál sem numin eru og svæðisgögn um nemendaskráningar. 

Í gæðaskýrslunni skal koma fram hvernig farið er eftir þáttunum varðandi mikilvægi, áreiðanleika, tímanleika og stundvísi, 
aðgengi og skýrleika, samanburðarhæfi og samræmi. 

Í gæðaskýrslunni skal einkum koma fram hvernig farið er eftir skilgreiningum og hugtökum eins og þau voru nefnd í 
ítarlegum leiðbeiningum fyrir gagnasöfnun Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna/Efnahags- og framfarastofnun-
arinnar/Hagstofu Evrópusambandsins um menntakerfi. 

Skjalfesta og útskýra skal frávik frá skilgreiningum og hugtökum eins og þau voru nefnd í ítarlegum leiðbeiningum fyrir 
gagnasöfnun Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna/Efnahags- og framfarastofnunarinnar/Hagstofu Evrópusam-
bandsins um menntakerfi og ákveða umfang þeirra ef unnt er. 

Aðildarríki skulu einkum láta í té lýsingu á heimildum sem notaðar voru á því breytustigi sem lýst er í I. viðauka, og notkun 
áætlana og endurskoðana skal greinilega auðkennd í töflum og sundurliðun þeirra. 
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