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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 1177/2003 frá 16. júní 2003 um hagskýrslur Bandalagsins 
um tekjur og lífskjör (EU-SILC) (1), einkum 15. gr.,

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EB) nr. 530/1999 frá 
9. mars 1999 varðandi hagskýrslur um uppbyggingu launa og
launakostnaðar (2), einkum 11. gr.,

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EB) nr. 577/98 frá 9. mars 
1998 um skipulag vinnumarkaðskönnunar í Bandalaginu (3), 
einkum 4. gr.,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 452/2008 frá 23. apríl 2008 um gerð og þróun hagskýrslna 
um menntun og símenntun (4), einkum 1. mgr. 6. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í yfirstandandi aðgerðum framkvæmdastjórnarinnar til að
viðhalda gildi evrópskra hagskýrslna skiptir meginmáli að 
innleiða uppfært flokkunarkerfi sem endurspeglar þróun
og breytingar á sviði menntunar.

2) Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna (UNESCO)
hefur endurskoðað þá útgáfu alþjóðlegu menntunar-
flokkunarinnar (ISCED) sem hingað til hefur verið notuð
(frá 1997) með það fyrir augum að tryggja að hún sé í
samræmi við þróun í stefnu og skipulagi á menntun og
þjálfun.

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 99, 9.4.2013, bls. 1. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 176/2013 frá 8. október 2013 
um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, sjá 
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 13, 27.2.2014, s. 33.

(1) Stjtíð. ESB L 165, 3.7.2003, bls. 1.
(2) Stjtíð. EB L 63, 12.3.1999, bls. 10.
(3) Stjtíð. EB L 77, 14.3.1998, bls. 3.
(4) Stjtíð. ESB L 145, 4.6.2008, bls. 227.

3) Til að hægt sé að gera alþjóðlegan samanburð á hag- 
skýrslum um menntamál er gerð krafa um að aðildar-
ríkin og stofnanir Sambandsins noti menntunarflokkun
sem samrýmist endurskoðuðu alþjóðlegu menntunar-
flokkun inni frá 2011 (hér á eftir nefnd „alþjóðlega
menntun ar flokkunin frá 2011“) sem aðildarríki að
Menningar mála stofnun Sameinuðu þjóðanna samþykktu
á 36. aðalráðstefnu sinni í nóvember 2011.

4) Með upptöku endurskoðuðu alþjóðlegu menntunar-
flokkun arinnar er nauðsynlegt að breyta tilteknum tilvís
unum í alþjóðlegu menntunarflokkunina, alþjóð legu
menntunar flokkunina frá 97 og alþjóðlegu menntun ar
flokkunina frá 1997, ásamt því að breyta fjölda við kom-
andi gerninga.

5) Því er nauðsynlegt að breyta eftirfarandi reglugerðum:
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1893/2003
frá 7. nóvember 2003 um framkvæmd reglugerðar Evrópu-
þingsins og ráðsins (EB) nr. 1177/2003 um hag skýrslur
Bandalagsins um tekjur og lífskjör (EU-SILC) að því
er varðar skrá yfir aðalmarkbreytur (5), reglu gerð fram-
kvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1738/2005 frá 21. október
2005 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1916/2000 að
því er varðar skilgreiningu og afhendingu upplýsinga
um launakerfi (6), reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 698/2006 frá 5. maí 2006 um framkvæmd
reglu gerðar ráðsins (EB) nr. 530/1999 að því er varðar
gæða mat á hagskýrslum um uppbyggingu launa og
launa kostnaðar (7), reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 377/2008 frá 25. apríl 2008 um framkvæmd
reglu gerðar ráðsins (EB) nr. 577/98 um skipulag vinnu-
markaðskönnunar í Bandalaginu að því er varðar kerfis
bindingu fyrir gagna flutninga frá og með árinu 2009,
notkun hluta úrtaks við öflun gagna um formgerðarbreytur
og skilgreiningu á viðmiðunarfjórðungum (8), reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 823/2010 frá
17. september 2010 um framkvæmd reglugerðar
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 452/2008 um gerð og

(5) Stjtíð. ESB L 298, 17.11.2003, bls. 34.
(6) Stjtíð. ESB L 279, 22.10.2005, bls. 32.
(7) Stjtíð. ESB L 121, 6.5.2006, bls. 30.
(8) Stjtíð. ESB L 114, 26.4.2008, bls. 57.

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 317/2013

frá 8. apríl 2013

um breytingu á viðaukum við reglugerðir (EB) nr. 1983/2003, (EB) nr. 1738/2005, 
(EB) nr. 698/2006, (EB) nr. 377/2008 og (ESB) nr. 823/2010 að því er varðar alþjóðlegu 

menntunarflokkunina (ISCED) (*)

2015/EES/46/05
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þróun hagskýrslna um menntun og símenntun að því er 
varðar hagskýrslur um þátttöku fullorðinna einstaklinga í 
símenntun (9).

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar um evrópska hag-
skýrslukerfið,

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Breyting á reglugerð (EB) nr. 1983/2003

Í stað 19. neðanmálsgreinar í viðaukanum við reglugerð (EB) 
nr. 1983/2003 komi eftirfarandi:

„ISCED 2011: Alþjóðlega menntunarflokkunin frá 2011.“

2. gr.

Breyting á reglugerð (EB) nr. 1738/2005

Reglugerð (EB) nr. 1738/2005 er breytt sem hér segir:

1) „Alþjóðlega menntunarflokkunin frá 2011“ kemur í stað 
„alþjóðlegu menntunarflokkunarinnar frá 97“ í öllum 
viðaukunum,

2)  í stað breytu 2.5 í I. viðauka komi eftirfarandi:

 „Menntunarstig (Alþjóðlega menntunarflokkunin frá 
2011)“,

3)  í stað breytu 2.5 í II. viðauka komi eftirfarandi:

 „„Menntunarstig (Alþjóðlega menntunarflokkunin frá 
2011)

 Breyta þessi varðar hæsta stig menntunar sem starfs- 
maðurinn hefur lokið samkvæmt alþjóðlegu menntunar 

(9) Stjtíð. ESB L 246, 18.9.2010, bls. 33.

 flokkuninni frá 2011 (ISCED 2011). Orðalagið „hefur 
lokið“ verður að vera tengt því að hljóta vottorð eða 
prófskírteini, þar sem vottun er veitt. Ef prófskírteini eða 
vottorð er ekki gefið út merkir „stig menntunar sem lokið 
er“ að viðkomandi hafi stundað allt námið.

 Kóðahópar sem notaðir verða eru skilgreindir í tilhögun á 
framkvæmd launakerfiskönnunarinnar.“

3. gr.

Breyting á reglugerð (EB) nr. 698/2006

Reglugerð (EB) nr. 698/2006 er breytt sem hér segir:

Tilvísunin í „menntunarstig (ISCED frá 2011, stig 0 til 8)“ 
komi í stað „menntunarstig (ISCED 0 til 6)“ í 2. undirlið liðar 
2.1 í viðaukanum.

4. gr.

Breyting á reglugerð (EB) nr. 377/2008

Reglugerð (EB) nr. 377/2008 er breytt sem hér segir:

Ákvæðum III. viðauka er breytt í samræmi við I. viðauka við 
þessa reglugerð.

5. gr.

Breyting á reglugerð (ESB) nr. 823/2010

Reglugerð (ESB) nr. 823/2010 er breytt sem hér segir:

Ákvæðum I. og II. viðauka er breytt í samræmi við II. viðauka 
við þessa reglugerð.

6. gr.

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

Hún gildir frá viðmiðunarárinu sem hefst 1. janúar 2014.

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

Gjört í Brussel 8. apríl 2013.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 forseti.

 José Manuel BARROSO

______
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I. VIÐAUKI

Breyting á reglugerð (EB) nr. 377/2008

1)  Í III. viðauka komi eftirfarandi í stað leiðbeininga fyrir kerfisbindingu á breytunum „HATLEVEL“, „HATFIELD“ 
og „HATYEAR“:

Heiti Dálkur Tíðni Kóði Lýsing Sía/athugasemdir

„HATLEVEL 197/199 ÁRS FJÓRÐ-
UNGS LEGA

Menntunarstig (1) Allir 15 ára og eldri

000 Engin formleg menntun eða 
lægri en 1. stig í alþjóðlegu 
menntunarflokkuninni

100 1. stig í alþjóðlegu 
menntunarflokkuninni

200 2. stig í alþjóðlegu 
menntunarflokkuninni 
(þ.m.t. nám á 
3. stigi alþjóðlegu 
menntunarflokkunarinnar 
sem varir skemur en 2 ár)

302 Nám á 3. stigi alþjóðlegu 
menntunarflokkunarinnar 
sem varir 2 ár í röð 
eða lengur (þ.e. aðeins 
aðgangur að næsta námi 
á 3. stigi alþjóðlegu 
menntunarflokkunarinnar)

303 Nám á 3. stigi alþjóðlegu 
menntunarflokkunarinnar 
sem varir 2 ár eða 
lengur, lokastig eða 
einungis aðgangur 
að 4. stigi alþjóðlegu 
menntunarflokkunarinnar

304 3. stig alþjóðlegu 
menntunarflokkunarinnar 
með aðgangi að 5., 6. 
eða 7. stigi alþjóðlegu 
menntunarflokkunarinnar

300 Nám á 3. stigi alþjóðlegu 
menntunarflokkunarinnar 
sem varir 2 ár eða lengur, 
án möguleika á að greina 
á milli aðgangs að öðrum 
ISCED-stigum.

400 4. stig í alþjóðlegu 
menntunarflokkuninni

500 5. stig í alþjóðlegu 
menntunarflokkuninni

600 6. stig í alþjóðlegu 
menntunarflokkuninni

700 7. stig í alþjóðlegu 
menntunarflokkuninni

800 8. stig í alþjóðlegu 
menntunarflokkuninni

999 Á ekki við (barn yngra en 
15 ára)

óút fyllt Ekkert svar

HATYEAR 200/203 ÁRLEGA
Árið þegar þessu stigi var 
lokið HATLEVEL = 

100–800
Færið inn fjóra tölustafi 
fyrir árið þegar hæsta 
menntunarstigi var lokið

9999 Á ekki við (HATLEVEL ≠ 
100 til 800)

óút fyllt Ekkert svar
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Heiti Dálkur Tíðni Kóði Lýsing Sía/athugasemdir

HATVOC 204 ÁRS FJÓRÐ-
UNGS LEGA

Áhersla þessa stigs HATLEVEL = 300 
til 400 og

1 Almenn menntun (15 ≤ ALDUR ≤ 
34 eða

2 Starfsmenntun (ALDUR > 34 
og REFYEAR – 
HATYEAR ≤ 15))

9 Á ekki við (HATLEVEL ≠ 
300 til 400 eða (ALDUR 
> 34 og REFYEAR – 
HATYEAR) > 15))

óútfyllt Ekkert svar

HATFIELD 205/208 ÁRLEGA Svið þessa stigs HATLEVEL = 300 
til 800 og

0000–
9998

Fyrsta stig í flokkun 
menntunar- og 
þjálfunarsviða (2)

(15 ≤ ALDUR ≤ 
34 eða

9999 Á ekki við (HATLEVEL ≠ 
300 til 800 eða (ALDUR 
> 34 og REFYEAR – 
HATYEAR) > 15))

(ALDUR > 34 
og REFYEAR – 
HATYEAR ≤ 15))

óútfyllt Ekkert svar“

(1) Hæsta menntunarstig sem lokið er eins og alþjóðlega menntunarflokkunin frá 2011 skilgreinir það, kóðun sem er byggð á 
kortlagningu alþjóðlegu menntunarflokkunarinnar og verður afhent Hagstofu Evrópusambandsins.

(2) Eða undirflokkar í flokkun menntunar og þjálfunarsviða.

2)  Í stað breytunnar „EDUCFILD“ og leiðbeininganna fyrir kerfisbindingu breytunnar „EDUCLEVL“ í III. viðauka 
komi eftirfarandi:

Heiti Dálkur Tíðni Kóði Lýsing Sía/athugasemdir

„EDUCLEVL 209 ÁRSFJÓRÐ-
UNGSLEGA

Stig þessarar menntunar (1) EDUCSTAT = 1 
eða 3

1 1. stig í alþjóðlegu 
menntunarflokkuninni

2 2. stig í alþjóðlegu 
menntunarflokkuninni

3 3. stig í alþjóðlegu 
menntunarflokkuninni

4 4. stig í alþjóðlegu 
menntunarflokkuninni

5 5. stig í alþjóðlegu 
menntunarflokkuninni

6 6. stig í alþjóðlegu 
menntunarflokkuninni

7 7. stig í alþjóðlegu 
menntunarflokkuninni

8 8. stig í alþjóðlegu 
menntunarflokkuninni

9 Á ekki við (EDUCSTAT ≠ 
1 eða 3)

óútfyllt Ekkert svar

EDUCVOC 210 ÁRSFJÓRÐ-
UNGS LEGA

Áhersla þessar menntunar EDUCLEVL = 3 til 4

1 Almenn menntun
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Heiti Dálkur Tíðni Kóði Lýsing Sía/athugasemdir

2 Starfsmenntun

9 Á ekki við (EDUCLEVL ≠ 
3 til 4)

óútfyllt Ekkert svar“

(1) Kóðun sem er byggð á kortlagningu alþjóðlegu menntunarflokkunarinnar sem afhent verður Hagstofu Evrópusambandsins.
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II. VIÐAUKI

Breyting á reglugerð (ESB) nr. 823/2010

1)  Í I. viðauka komi eftirfarandi í stað leiðbeininga fyrir kerfisbindingu á breytunum „HATLEVEL“, „HATFIELD“, 
„HATYEAR“, „HATVOC“, „HATOTHER“, „HATOTHER_LEVEL“, „HATOTHER_VOC“, „HATOTHER_
FIELD“, „HATCOMP“ og „HATCOMPHIGH“:

Heiti og staða breytu Kóði Lýsing Sía

„HATLEVEL MENNTUNARSTIG
(Hæsta menntunarstig sem lokið er 
eins og alþjóðlega menntunarflokkunin 
frá 2011 skilgreinir það, kóðun sem 
er byggð á kortlagningu alþjóðlegu 
menntunarflokkunarinnar sem afhent verður 
Hagstofu Evrópusambandsins)

Allir

000 Engin formleg menntun eða lægri en 1. stig í 
alþjóðlegu menntunarflokkuninni

100 1. stig í alþjóðlegu menntunarflokkuninni

200 2. stig í alþjóðlegu menntunarflokkuninni 
(þ.m.t. nám á 3. stigi alþjóðlegu menntunar-
flokkunarinnar sem varir skemur en 2 ár)

302 Nám á 3. stigi alþjóðlegu menntunarflokkun
arinnar sem varir 2 ár í röð eða lengur (þ.e. aðeins 
aðgangur að næsta námi á 3. stigi alþjóðlegu 
menntunarflokkunarinnar)

303 Nám á 3. stigi alþjóðlegu menntunarflokkun
arinnar sem varir 2 ár eða lengur, lokastig 
eða aðeins aðgangur að 4. stigi alþjóðlegu 
menntunarflokkunarinnar

304 3. stig alþjóðlegu menntunarflokkunarinnar 
með aðgangi að 5., 6. eða 7. stigi alþjóðlegu 
menntunarflokkunarinnar

300 Nám á 3. stigi alþjóðlegu menntunarflokkun
arinnar sem varir 2 ár eða lengur, án möguleika 
á að greina á milli aðgangs að öðrum ISCED-
stigum.

400 4. stig í alþjóðlegu menntunarflokkuninni

500 5. stig í alþjóðlegu menntunarflokkuninni

600 6. stig í alþjóðlegu menntunarflokkuninni

700 7. stig í alþjóðlegu menntunarflokkuninni

800 8. stig í alþjóðlegu menntunarflokkuninni

– 1 Ekkert svar

HATFIELD SVIÐ HÆSTA MENNTUNARSTIGS SEM 
VIÐKOMANDI HEFUR LOKIÐ

HATLEVEL = 300 til 
800

0000–9998 Fyrsta stig í flokkun menntunar- og 
þjálfunarsviða (1)
(1) eða undirflokka í flokkun menntunar- og 
þjálfunarsviða, upplýsingar eru veittar í 
Handbókinni um fullorðinsfræðslukönnun sem um 
getur í 6  gr.

– 1 Ekkert svar

– 2 Á ekki við (HATLEVEL ≠ 300 til 800)

HATYEAR ÁRIÐ ÞEGAR HÆSTA MENNTUNARSTIGI 
VAR LOKIÐ

HATLEVEL ≠ 000, – 1

fjórir 
tölustafir

Færið inn fjóra tölustafi fyrir árið þegar hæsta 
menntunar- eða þjálfunarstigi var lokið
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Heiti og staða breytu Kóði Lýsing Sía

– 1 Ekkert svar

– 2 Á ekki við (HATLEVEL = 000 – 1)

HATVOC ÁHERSLA HÆSTA MENNTUNARSTIGS SEM 
VIÐKOMANDI HEFUR LOKIÐ

HATLEVEL = 300 til 
400 og (REFYEAR– 
HATYEAR) ≤ 20

1 Almenn menntun

2 Starfsmenntun

– 1 Ekkert svar

– 2 Á ekki við (HATLEVEL ≠ 300 til 400 eða 
(REFYEAR- HATYEAR) > 20)

HATOTHER
(valfrjálst)

ÖNNUR FORMLEG MENNTUN EÐA 
ÞJÁLFUN SEM LOKIÐ ER Á ÖÐRU SVIÐI EN 
„HATLEVEL“

HATLEVEL = 300 til 
800 og (REFYEAR– 
HATYEAR) ≤ 20

1 Já

2 Nei

– 1 Ekkert svar

– 2 Á ekki við (HATLEVEL ≠ 300 til 800 eða 
(REFYEAR- HATYEAR) > 20)

HATOTHER_
LEVEL
(valfrjálst)

Stig formlegrar menntunar HATOTHER = 1

300-800 Kóðað sem HATLEVEL

– 1 Ekkert svar

– 2 Á ekki við (HATOTHER ≠ 1)

HATOTHER_VOC
(valfrjálst)

Áhersla formlegrar menntunar HATOTHER = 1 og 
HATOTHER_LEVEL = 
300 til 400

1–2 Kóðað sem HATVOC

– 1 Ekkert svar

– 2 Á ekki við (HATOTHER ≠ 1 eða HATOTHER_
LEVEL ≠ 300 til 400)

HATOTHER_FIELD
(valfrjálst)

Svið formlegrar menntunar HATOTHER = 1 og 
HATOTHER_LEVEL = 
300 til 800

0000–9998 Kóðað sem HATFIELD

– 1 Ekkert svar

– 2 Á ekki við (HATOTHER ≠ 1 eða HATOTHER_
LEVEL ≠ 300 til 800)

HATCOMP
(valfrjálst)

MÁLSMEÐFERÐ SEM BEITT ER TIL AÐ 
VIÐURKENNA FÆRNI og HÆFNI

Allir

1 Já, vottun hefur fengist

2 Já, málsmeðferð stendur enn yfir

3 Nei

– 1 Ekkert svar
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Heiti og staða breytu Kóði Lýsing Sía

HATCOMPHIGH
(valfrjálst)

VIÐURKENNING Á FÆRNI og HÆFNI 
GREIÐIR FYRIR AÐGANGI AÐ æðra 
formlegra námi en sviðið sem nefnt var í 
„HATLEVEL“

HATCOMP = 1,2 og 
HATLEVEL ≠ 000, – 1

1 Já

2 Nei

– 1 Ekkert svar

– 2 Á ekki við (HATCOMP ≠ 1,2 eða HATLEVEL = 
000, – 1)“

2)  Í I. viðauka komi eftirfarandi í stað leiðbeininga fyrir kerfisskráningu á breytunum „DROPHIGH“, „DROPLEVEL“ 
og „DROPVOC“:

Heiti og staða breytu Kóði Lýsing Sía

„DROPHIGH FORMLEGU námi HÆTT á hærra stigi en því 
sem nefnt er í „HATLEVEL“ en EKKI LOKIÐ

HATLEVEL = 000 
– 1 og (REFYEAR– 
HATYEAR) ≤ 20

1 Já

2 Nei

– 1 Ekkert svar

– 2 Á ekki við (HATLEVEL = 000, – 1 eða 
(REFYEAR – HATYEAR) > 20)

DROPLEVEL Stig FORMLEGS náms sem ekki er lokið (eins 
og alþjóðlega menntunarflokkunin frá 2011 
skilgreinir það)

DROPHIGH = 1

200 2. stig í alþjóðlegu menntunarflokkuninni 
(þ.m.t. nám á 3. stigi alþjóðlegu menntunar-
flokkunarinnar sem varir skemur en 2 ár)

302 Nám á 3. stigi alþjóðlegu menntunarflokkun
arinnar sem varir lengur en 2 ár í röð (þ.e. 
aðeins aðgangur að næsta námi á 3. stigi 
alþjóðlegu menntunarflokkunarinnar)

303 Nám á 3. stigi alþjóðlegu menntunarflokkun
arinnar sem varir 2 ár eða lengur, lokastig 
eða einungis aðgangur að 4. stigi alþjóðlegu 
menntunarflokkunarinnar

304 3. stig alþjóðlegu menntunarflokkunarinnar 
með aðgangi að 5., 6. eða 7. stigi alþjóðlegu 
menntunarflokkunarinnar

300 Nám á 3. stigi alþjóðlegu menntunarflokkun
arinnar sem varir 2 ár eða lengur, án möguleika 
á að greina á milli aðgangs að öðrum ISCED-
stigum.

400 4. stig í alþjóðlegu menntunarflokkuninni

500 5. stig í alþjóðlegu menntunarflokkuninni

600 6. stig í alþjóðlegu menntunarflokkuninni

700 7. stig í alþjóðlegu menntunarflokkuninni

800 8. stig í alþjóðlegu menntunarflokkuninni

– 1 Ekkert svar

– 2 Á ekki við (DROPHIGH ≠ 1)
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DROPVOC
(valfrjálst)

Áhersla í FORMLEGU námi sem ekki er lokið DROPLEVEL = 300 til 
400 og (REFYEAR– 
HATYEAR) ≤ 20

1 Almennt nám

2 Starfsnám

– 1 Ekkert svar

– 2 Á ekki við (DROPLEVEL ≠ 300 til 400 eða 
(REFYEAR- HATYEAR) > 20)“

3)  Í I. viðauka komi eftirfarandi í stað leiðbeininga fyrir kerfisbindingu á breytunum „FEDLEVEL“, „FEDFIELD“og 
„FEDVOC“:

Heiti og staða breytu Kóði Lýsing Sía

„FEDLEVEL Stig síðasta FORMLEGA menntunartilviks 
(eins og alþjóðlega menntunarflokkunin frá 
2011 skilgreinir það)

FEDNUM ≥ 1

100 1. stig í alþjóðlegu menntunarflokkuninni

200 2. stig í alþjóðlegu menntunarflokkuninni 
(þ.m.t. nám á 3. stigi alþjóðlegu menntunar-
flokkunarinnar sem varir skemur en 2 ár)

302 Nám á 3. stigi alþjóðlegu menntunarflokkun
arinnar sem varir 2 ár í röð eða lengur (þ.e. 
aðeins aðgangur að næsta námi á 3. stigi 
alþjóðlegu menntunarflokkunarinnar)

303 Nám á 3. stigi alþjóðlegu menntunarflokkun
arinnar sem varir 2 ár eða lengur, lokastig 
eða einungis aðgangur að 4. stigi alþjóðlegu 
menntunarflokkunarinnar

304 3. stig alþjóðlegu menntunarflokkunarinnar 
með aðgangi að 5., 6. eða 7. stigi alþjóðlegu 
menntunarflokkunarinnar

300 Nám á 3. stigi alþjóðlegu menntunarflokkun
arinnar sem varir 2 ár eða lengur, án möguleika 
á að greina á milli aðgangs að öðrum ISCED-
stigum.

400 4. stig í alþjóðlegu menntunarflokkuninni

500 5. stig í alþjóðlegu menntunarflokkuninni

600 6. stig í alþjóðlegu menntunarflokkuninni

700 7. stig í alþjóðlegu menntunarflokkuninni

800 8. stig í alþjóðlegu menntunarflokkuninni

– 2 Á ekki við (FEDNUM = 0)

FEDFIELD Svið síðasta FORMLEGA menntunartilviks FEDNUM ≥ 1 og 
FEDLEVEL = 300 til 
8000000–9998 Fyrsta stig í flokkun menntunar- og 

þjálfunarsviða (1)

(1) eða undirflokka í flokkun menntunar- og 
þjálfunarsviða, upplýsingar eru veittar í 
Handbókinni um fullorðinsfræðslukönnun sem 
um getur í 6  gr.

– 1 Ekkert svar

– 2 Á ekki við (FEDNUM = 0 eða FEDLEVEL ≠ 
300 til 800)
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FEDVOC Áhersla síðasta FORMLEGA menntunartilviks FEDLEVEL = 300 til 
400

1 Almennt nám

2 Starfsnám

– 1 Ekkert svar

– 2 Á ekki við (FEDLEVEL ≠ 300 til 400)“

4)  „Þátttaka (í %) í óformlegri menntun og þjálfun hámenntaðra einstaklinga (ISCEDstig 5 – 8)“ komi í II. viðauka í 
stað „úrtaks og nákvæmniskrafna“ og í stað vísisins „þátttaka (í %) í óformlegri menntun og þjálfun vel menntaðra 
einstaklinga (ISCEDstig 5 – 6)“ í 3. mgr.

_______________




