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Verkefnisskýrsla 

Verkefnisskýrslan skal vera skráning/lýsing á verkefni sem hefur verið stýrt af umsækjanda. 

Umsækjendur um B-stig skulu skrifa skýrslu um 1 valið verkefni, umsækjendur um C-stig skulu skrifa 

eina skýrslu um 3 verkefni. Verkefnisskýrsluna skal tengja hæfnisþáttum Grunnviðmiða IPMA um 

hæfni verkefnastjóra. 

 

Skýrslan á að staðfesta hæfni umsækjanda, þekkingu og reynslu af aðferðafræði verkefna-stjórnunar, 

auk þess sem að hún á að greina frá því hvaða lærdóm má draga af viðkomandi verkefni. Hún á að 

lýsa beitingu á hæfni í verkefnastjórnun í raunverulegu verkefni, verkefna-stofni eða verkefnisskrá. 

 

Hæfileikinn til að skrifa, kynna og rökstyðja slíka skýrslu er í sjálfu sér einn mælikvarðanna við að 

meta hæfni verkefnastjóra.  

 

Uppbygging skýrslu 

Verkefnisskýrslan á að byggja á verkefni(um) sem umsækjandinn stýrði. Að lágmarki skal skýrslan 

spegla eftirfarandi:  

• Bakgrunn og forsendur (tegund og umfang verkefnis, viðskiptavini þess og aðra mikilvæga 

hagsmunaaðila, aðföng og flækjustig, etc.)  

• Markmið verkefnis og árangur sem náðist 

• Skipulag verkefnis 

• Hlutverk, verksvið og ábyrgð umsækjanda 

• Einkennandi þættir verkefnis 

• Niðurstöður/árangur verkefnis eða hvers verkáfanga 

 

Umsækjendur eru hvattir til að fjalla ítarlega um eftirfarandi:  

 

• Krefjandi stjórnunarlegir þættir 

• Hvernig tekið var á málum og íhugun um árangur þess 

• Greining á verkefninu og hvaða lærdóm má draga af því. 

Til viðbótar ofangreindu leggja matsmenn áherslu á hvernig greina má hæfni til verkefnastjórnunar út 

frá framkvæmd verkefnisins. Litið er á tengsl markmiða verkefnisins og samsetningu hópsins sem 

vann það, og eðli verkefnisins. Þáttur umsækjanda í verkefninu og sérkenni verkefnisins ættu að vera 

skýr.Í matinu er einnig lögð áhersla á viðleitni umsækjanda til að læra af og deila reynslu sinni. 

Tenging við Grunnviðmiðin 

Nauðsynlegt er að efnismál skýrslunnar sé tengt við hæfnisþætti Grunnviðmiða IPMA. Eru 

umsækjendur hvattir til að spegla í skýrslunni eins marga hæfnisþætti og mögulegt er og gera grein 

fyrir þeim á þar til gerðu eyðublaði - í lýsingu á útliti og umfangi skýrslu, í undirkafla hér með, er 

greint frá lágmarskröfum til fjölda hæfnisþátta sem skulu vera til umfjöllunar á hvoru stigi fyrir sig.  

Rafrænt eintak af skýrslunni er sent á netfangið vottun@vsf.is 

mailto:vottun@vsf.is
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Útlit og umfang verkefnisskýrslu á B-stigi 

Umsækjandi skal hafa eftirfarandi til hliðsjónar við gerð skýrslunnar: 

1. Skýrslan skal fjalla um eitt valið verkefni  

2. Lágmarksfjöldi hæfnisþátta sem fjallað er um: 14 í tæknivídd, 8 í atferlisvídd og 6 í 

bakgrunnsvídd  

3. Skýrslan skal prentuð á blaðstærð A-4, öðrum megin á síðuna.  U.þ.b. 10-25 blaðsíður, auk 

viðauka.  

4. Blaðsíðufjöldi miðast við stafastærð 11pts og einfalt línubil  

5. Lágmarksbreidd á spássíum eru: Vinstri spássía: 3 cm, hægri spássía:2 cm, efri og 

neðri spássía: 2 cm.  

6. Blaðsíðutal skal koma fram á hverri síðu  

7. Nafn umsækjanda og verkefnis skal vera á forsíðu  

8. Næsta síða skal hafa örstutta samantekt, með megin þáttum og niðurstöðu  

9. Efnisyfirlit skal koma því næst, ásamt lista yfir töflur, teikningar og viðauka.  

Ath. Skýrslan á aðeins að vera 10-25 bls. og hámarksfjöldi viðauka er 15 bls. Megin áherslan á að vera 

á hlutverk umsækjanda sem verkefnisstjóra í verkefninu – ekki á einstök efnisleg atriði verkefnisins.  

Tenging við Grunnviðmið IPMA  

Nauðsynlegt er að efnismál skýrslunnar sé tengt við hæfnisþætti Grunnviðmiðanna. Eru umsækjendur 

hvattir til að spegla, í skýrslunni, eins marga hæfnisþætti og mögulegt er og gera grein fyrir þeim á 

eyðublaði: Hæfnisþættir í skýrslu  

Útlit og umfang verkefnisskýrslu á C-stigi 

Umsækjandi skal hafa eftirfarandi til hliðsjónar við gerð skýrslunnar:   

1. Skýrslan skal fjalla um þrjú verkefni  

2. Lágmarksfjöldi hæfnisþátta sem fjallað er um: 12 í tæknivídd, 5 í atferlisvídd og 4 í 

bakgrunnsvídd  

3. Skýrslan skal prentuð á blaðstærð A-4, öðrum megin á síðuna. U.þ.b. 5-15 blaðsíður, auk 

viðauka  

4. Blaðsíðufjöldi miðast við stafastærð 11pts og einfalt línubil  

5. Lágmarksbreidd á spássíum eru: Vinstri spássía: 3 cm, hægri spássía:2 cm, efri og neðri 

spássía: 2 cm.  

6. Blaðsíðutal skal koma fram á hverri síðu  

7. Nafn umsækjanda skal vera á forsíðu og nöfn verkefna feitletruð á undan umfjöllun um þau.  

Ath. Skýrslan á aðeins að vera 5-15 bls. og hámarksfjöldi viðauka er 10 bls. Megin áherslan á að vera 

á hlutverk umsækjanda sem verkefnisstjóra í verkefninu – ekki á einstök efnisleg atriði verkefnisins.  

Tenging við Grunnviðmið IPMA  

http://www.vsf.is/vottun/vottunarferli/verkefnisskyrsla/b-stig/
https://www.vsf.is/static/files/Vottun/70200-haefnisthaettir-i-skyrslu_90964242.xlsx
http://www.vsf.is/vottun/vottunarferli/verkefnisskyrsla/c-stig/


VR 7.02.01   
Verkefnaskýrsla og viðtöl  
 

1. útgáfa – mars 2017  Gilt skjal 
©2017 VSF   bls. 3 
 

 

Nauðsynlegt er að efnismál skýrslunnar sé tengt við hæfnisþætti Grunnviðmiðanna. Eru umsækjendur 

hvattir til að spegla, í skýrslunni, eins marga hæfnisþætti og mögulegt er og gera grein fyrir þeim á 

eyðublaði: Hæfnisþættir í skýrslu  

Viðtöl vegna B og C stigs vottunar 

Lokaáfangi vottunarferilsins vegna B-stigs og C-stigs er viðtal matsmanna með umsækjanda. Þegar 

viðtalið fer fram eru auk umsækjandans, tveir matsmenn viðstaddir. Það er svo undir umsækjandanum 

komið hvort hann samþykkir fleiri áheyrendur, sé þess óskað.  

Viðtalið hefst á stuttri kynningu umsækjanda á sjálfum sér og helstu verkefnum sem hann/hún hefur 

komið að. Spurningar matsmanna byggja á umsóknargögnum, sjálfsmati, niðurstöðu úr prófi og 

skýrslu umsækjandans. Þær geta falið í sér:  

• Sannprófun á staðhæfingum í skjölum sem lögð hafa verið fram  

• Athugun á hugsanlegu ósamræmi og/eða styrkleikum eða veikleikum í þekkingu og reynslu 

umsækjanda  

• Almenn hæfni umsækjanda við stjórnun verkefna 

Markmiðið með viðtalinu:  

B stig: að umsækjandi fylgi prófi og verkefnaskýrslu eftir og svari hugsanlegum fyrirspurnum 

matsmanna. Viðtalið tekur um 1-2 klukkustundir.  

Vegna viðtals á B-stigi er ekki ætlast til þess að umsækjandinn komi með sérstaklega undirbúinn 

fyrirlestur til þess að kynna verkefnið, heldur er öll umfjöllun um verkefnið á þeim nótum að 

matsmenn og umsækjandi ræða saman. Matsmenn munu síðan ræða við umsækjanda um verkefnið, 

framvindu þess, forsendur, umhverfi og markmið.  

Matsmenn munu leggja sérstaka áherslu á þátt umsækjanda við framkvæmd verkefnisins sem skýrslan 

fjallar um, þ.e. hlutverk og ábyrgð. Þeir munu ekki leggja áherslu á stærð verkefnisins, heldur leita 

eftir hæfni umsækjandans sem verkefnisstjóra með því að líta á framlag hans/hennar til verkefnisins.  

Eftir viðtalið bera matsmenn saman bækur sínar og birta umsækjandanum niðurstöðu sína í kjölfarið.  

C stig: að umsækjandi fylgi verkefnalýsingum, prófi og skýrslu eftir og svari hugsanlegum 

fyrirspurnum matsmanna. Viðtalið tekur um eina klukkustund.  

Vegna viðtals á C-stigi er ekki ætlast til þess að umsækjandinn komi með sérstaklega undirbúinn 

fyrirlestur, heldur munu matsmenn ræða við umsækjanda um þau verkefni sem liggja að baki 

skýrslunni, framvindu þeirra, forsendur, og reynslu umsækjandans.  

Matsmenn munu leggja sérstaka áherslu á þátt umsækjanda í verkefnunum, þ.e. hlutverk og ábyrgð. 

Leitað verður eftir hæfni umsækjandans sem verkefnisstjóra með því að líta á framlag hans/hennar til 

verkefnisins.  

Eftir viðtalið bera matsmenn saman bækur sínar og birta umsækjandanum niðurstöðu sína í kjölfarið.  

https://www.vsf.is/static/files/Vottun/70200-haefnisthaettir-i-skyrslu_90964242.xlsx

