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Verkefnastjórnunarfélag Íslands
Project Management Association of Iceland

• VSF stofnað  1984

• Vottun verkefnastjóra hófst á Íslandi 1997

• VSF er aðili að IPMA – International Project 

Management Association. (www.ipma.world)

• Samstarf við NORDNET 

• Aðildalönd IPMA eru í öllum heimsálfum, alls 

71



Megin starfsemi

• Rekstur VSF sem félagasamtaka

– Allir geta verið félagar

– Fræðslustarfsemi, ráðstefnur

– Upplýsingar um námskeið og ráðstefnur

• Rekstur vottunarkerfis 

– Alþjóðlegt vottunarkerfi IPMA

– Ný vottun og endurvottun

– Þátttaka í alþjóðasamstarfi



Ár Bstig Cstig Dstig

1997 7

1998 2

2000 1

2002 3

2003 7 9 1

2004 5 18 9

2005 5 6 57

2006 7 11 51

2007 6 14 63

2008 3 7 72

2009 2 9 97

2010 3 16 117

2011 7 13 97

2012 1 4 132

2013 6 22 148

2014 1 7 128

2015 7 10 214

2016 1 13 148

2017 5 12 149

2018 5 9 169

2019 2 6 175

2020 1 6 144

2021 0 6 133
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Fréttablaðið 12.1.2022

Atvinnuauglýsingar

1 Qair Assistant Project Manager

2 Samtök sveitarstjóra á höfuðborgarsvæðinu Verkefnastjóri. Ferðamál á höfuðborgarsvæðinu

3 Samtök sveitarstjóra á höfuðborgarsvæðinu Verkefnastjóri í stafrænni umbreytingu

4 Þúsund Fjalir Verkefnastjóri Tjónamála

5 Lyf og heilsa Verkefnastjóri á mannauðssviði

6 Ísland.is Verkefnastjóri. Stafræn umbreyting og ferli

7 Akraneskaupstaður Verkefnastjóri á verkefnastofu

8 Síminn Verkefnastjóri CRM lausna

9 Kópavogsbær Verkefnastjóri fjármála- og mannauðslausna

10 Kópavogsbær Verkefnastjóri stafrænna lausna

11 Kópavogsbær Verkefnastjóri viðskiptagreindar og miðlægðrar gagnavinnslu

12 Verkís Verkefnastjóri



Upplýsingar fyrir umsækjendur

www.vsf.is



IPMA Standards



Grunnur vottunarkerfis IPMA

IPMA®, IPMA ICB®, IPMA Level A®, IPMA 

Level B®, IPMA Level C®, IPMA Level D® 

eru skrásett vörumerki. 



IPMA Levels

Vottun á 4 stigum

• IPMA Level A – Certified Project Director

– Amk. 5 ára reynsla af stjórnun verkefna/verkefnaskrá/verkefnastofna + 

2 ár sem verkefnisstjóri umfangsmikilla verkefna.

• IPMA Level B – Certified Senior Project Manager

– Amk. 5 ára reynsla af verkefnastjórnun, þar af 3 ár við stjórnun 

umfangsmikilla verkefna.

• IPMA Level C – Certified Project Manager

– Amk. 3 ára reynsla af stjórnun verkefna

• IPMA Level D – Certified Project Management Associate

– Krafa til þekkingar ekki reynslu



Viðfangssvið / Hæfnissvið / Hæfnisþættir



Dæmi um hæfnisþátt, lykilhæfnisvísi

og leiðir



IPMA D stig

• Reynsla í verkefnastjórnun er ekki nauðsynleg, en það er 

æskilegt að umsækjandi hafi þegar beitt þekkingu sinni á 

verkefnastjórnun að einhverju leiti í verkefni.

• Hefur þekkingu á öllum hæfnisþáttum verkefnastjórnunar 

(lykilhæfni). 

– Getur unnið innan allra hæfnisþáttanna. 

– Starfar sem þátttakandi í verkhóp eða sem starfsmaður í 

verkefnastjórnun.

– Hefur breiða þekkingu á verkefnastjórnun og getu til að beita henni.



Ferli D stigs vottunar



IPMA C stig

• Staðfesting á hæfni og fenginni reynslu með prófi og 
mati á unnum verkefnum.

• A.m.k 3ja ára reynslu af verkefnastjórn í minni 
verkefnum og/eða 3ja ára reynslu í ábyrgðarstöðu í 
stærri verkefnum 

• Er ábyrgur fyrir stjórnun allra þátta umfangsminni 
verkefna (takmarkað flækjustig) og öllum 
mælikvörðum þeirra, og/eða fyrir stjórnun 
undirverkefnis í umfangsmiklu verkefni 

• Stýrir fámennum verkhópum 

• Beitir almennum ferlum verkefnisstjórnunar, 
aðferðafræði, tækni og tækjum



C stigs ferli



IPMA B stig

• Hefur a.m.k. fimm ára reynslu af verkefnastjórnun 
þar af 3 ár sem verkefnastjóri umfangsmikilla
verkefna

• Er ábyrgur fyrir öllum þáttum verkefnastjórnunar 
á umfangsmiklum verkefnum og öllum 
hæfnisþáttum

• Er í almennu stjórnunarhluterki í stórum 
verkefnahópi og leiðir stjórnendur undirverkefna

• Beitir viðeigandi ferlum aðferðafræði, tækni og 
tækjum verkefnastjórnunar



Vottunarferli B stig



Umsóknargögn B, C og D stig



Umsóknargögn B, C og D stig



Starfsferilskrá B, C og D stig



Sjálfsmat B, C og D stig



Umsóknargögn B og C stig
Verkefni Ræs 

ár/mán.

Verklok

ár/mán

Fjöldi 

mán



Heiti verkefnis nr. 3: 
Verktími (hvenær hófst verkefnið og hvenær lauk því, var unnið í því samfellt og hve 

margir tóku þátt)

Verkkaupi, verksali, (hverjir eru það og hvaða hagsmuni hafa þeir í verkefninu)

Markmið verkefnis (hver voru markmiðin og hvernig voru þau uppfyllt)

Almenn lýsing ( flækjustig, umfang, hagsmunaaðilar, verkáfangadeiling, kostnaður, 

afurð verkefnis)

Hlutverk umsækjanda í verkefninu (hvert var ábyrgðarsvið og hvernig tókst til. Hvernig 

beittir þú aðferðafræði verkefnastjórnunar við verkefnastjórnunina)

Áunnin reynsla (hvaða lærdóm má draga af verkefninu)

Nánari lýsing á verkefnum

Vegna staðfestingar á reynslu þurfa umsækjendur B-stigs að skila inn 
lýsingum á verkefnum sem uppfylla kröfur B-verkefna og sýna fram á 
þriggja ára reynslutíma.

Vegna staðfestingar á reynslu þurfa umsækjendur C-stigs að skila inn 
lýsingum á þeim verkefnum sem uppfylla kröfur C-verkefna og sýna 
fram á þriggja ára reynslutíma.



Flækjustig sem krafist er fyrir B stigs verkefni er => 25

Flækjustig sem krafist er fyrir C stigs verkefni er => 16



Gögn umsækjenda

• Gögn eiga að vera skýr og sannfærandi
– Verulega meiri líkur á að þau séu rétt en ekki

– Það skýr að lítill vafi leiki á sannleiksgildi

– Nægjanlega sannfærandi til að til að vera hafin yfir vafa



Matsblað matsmanna

B og C stig
Hæfnisþættir  / lykilhæfnisvísar



Niðurstaða vottunar

• Niðurstaða vottunar byggir á
– Skriflegum heimildum og gögnum – til að sýna fram á að það 

sem ætlast var til hafi verið gert.

» Starfsferilskrá

» Samantekt á reynslu (yfirlit verkefna, sjálfsmat, flækjustig)

» Próf

» Verkefnaskýrsla (B og C stig)

– Munnlegum heimildum og gögnum – til að sýna fram á að 

þekking er fyrir hendi við það sem verið var að framkvæma

» Meðmælendur

» Viðtal (B og C stig)



Samsetning prófa 

• Uppbygging prófa tekur mið af því vottunarstigi sem verið 
er að meta og eru prófin því ólík að uppbyggingu milli 
stiganna þriggja og mismunandi kröfur gerðar til svaranna.

• Próf á B-stigi: Prófið er samsett af opnum spurningum 
(ritgerðaspurningar / verkefni) sem svara þarf með dæmum úr 
eigin reynslu og verkefnum til úrlausnar (þar sem t.d. vinna þarf 
svörin upp úr dæmisögum).

• Próf á C-stigi: Prófið er samsett af opnum spurningum 
(ritgerðaspurningar / verkefni) sem svara þarf með dæmum úr 
eigin reynslu og verkefnum til úrlausnar (þar sem t.d. vinna þarf 
svörin upp úr dæmisögum).

• Próf á D-stigi: Prófið er samsett af lokuðum spurningum 
(krossapróf) og opnum spurningum og jafnvel litlu verkefni.



• Prófin meta grunnþekkingu próftaka á einstökum þáttum 
aðferðafræði verkefnastjórnunar

• Mælt er eindregið með lestri  Grunnviðmið um hæfni 
verkefnastjóra, útgáfa 4.0 / Individual Competance Baseline
(ICB4) („Hugtakalykils um verkefnastjórnun“ )

• Prófið er á íslensku. Próftaki geti þess í umsókn óski hann að 
taka prófið á ensku

• Lágmarksárangur á öllum stigum

• Engin hjálpargögn leyfð

• Próf eru rafræn

Próf - almennt



IPMA D stig

• Prófið tekur á öllum hæfnisþáttum 

(Competence Elements). Amk. ein spurning úr 

hverjum hæfnisþætti. 

• Til að standast próf þarf próftaki að sýna fram 

á þekkingu á 80% hæfnisþáttanna og ná að 

svara 60% rétt.
• “Calculated percentages shall be rounded down to a whole number”.  Taking an example 

where there are 28 CEs, if a candidate has passed 22 of 28 CEs, they have passed 78.57% of 

all the CEs: this is rounded down to 78% and fails to satisfy the 80% pass threshold.  A 

candidate who has passed 23 CEs has passed 82.14% of CEs: this is rounded down to 82% 

which is a pass.” 



Próf á D stigi

• Snið: Prófið er rafrænt. Próftími er 3 klst.

• Spurningar: Það eru tvennskonar spurningar

– A) Fjölvalsspurningar (krossapróf) með fjórum 

svarmöguleikum. Það er eitt rétt svar. Að hámarki 

geta fjölvalsspurningar verið 50% af prófinu. 

• Hver fjölvals spurning er 1%. 

– B) Opnar spurningar / verkefni

Allar spurningar eru á Íslensku



Próf á C stigi

• Snið: Prófið er skriflegt. Próftími er 1,5 klst.

• Spurningar: Eingöngu opnar spurningar og 

stutt verkefni

Allar spurningar eru á Íslensku



Próf á B stigi

• Snið: Prófið er skriflegt. Próftími er 3,0 klst.

• Spurningar: Eingöngu opnar spurningar og 

verkefni

Allar spurningar eru á Íslensku



Skýrsla B og C stig

• Umsækjandi skal leggja fram skýrslu að stöðnu prófi sem lýsir beitingu

hæfnisþáttana og lykilhæfnisvísanna í verkefnisstjórnun í raunverulegu

verkefni , verkefnastofni eða verkefnaskrá. Flækjustigið í skýrslunni skal

samsvara því vottunarstigi sem sótt er um. Í skýrslunni skal vísa til

hæfnisþátta og lykilhæfnisvísa. 

B stig: í umfangsmiklu verkefni

C stig: í 3 almennum verkefnum, með takmörkuðu flækjustigi

D stig: skýrslu er ekki krafist



Skýrsla B og C stig

Að lágmarki skal skýrslan spegla eftirfarandi:

• Hlutverk, verksvið og ábyrgð umsækjanda

• Bakgrunn og forsendur (tegund og umfang verkefnis, viðskiptavini þess og aðra mikilvæga 
hagsmunaaðila, aðföng og flækjustig, o.s.frv.) 

• Markmið verkefnis og árangur sem náðist

• Skipulag verkefnis

• Yfirlit yfir verkferla / aðferðir við verkefnastjórnun

• Einkennandi þættir verkefnis

• Niðurstöður/árangur verkefnis eða hvers verkáfanga

• Síðast og ekki síst eru umsækjendur beðnir að fjalla ítarlega um eftirfarandi: 

• Stjórnun og forysta. Krefjandi stjórnunarlegir þættir

• Hvernig tekið var á málum og íhugun um árangur þess

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



Almenn ráð

• Leggið áherslu á verkefnastjórnunina í 

verkefninu fremur en verkefnið sjálft

• Vandið umsókn og skýrslu

• Vandið málfar, stafsetningu, uppsetningu 

umsóknar og skýrslu

• Lesið leiðbeiningar á vefnum vandlega

Heiti verkefnis:
Afurð Ræs Lúkning Fjöldi þátttak. Kostnaður

Stutt almenn lýsing (flækjustig, umfang, hlutverk umsækjanda og  lærdómur)



Staðið / Ekki staðið

Til að standast vottun:

D stig

✓ Senda inn fullnægjandi umsókn

✓ Hafa þekkingu á 80% hæfnisþáttanna

✓ Svara 60% af prófinu rétt



Staðið / Ekki staðið

Til að standast vottun:

B og C stig stig
✓ Senda inn fullnægjandi umsókn

✓ Sýna fram á reynslu sem verkefnastjóri verkefna af ákveðinni stærð 
og flækjustigi 

✓ Svara 60% af prófinu rétt

✓ Skila skýrslu

✓ Viðtal við tvo matsmenn sem meta þekkingu og reynslu af beitingu 
hæfnisþáttann (80%) og lykilhæfnisvísanna (50%)



www.vsf.is

• Upplýsingar um VSF, IPMA og vottunarferlið
– https://www.vsf.is

– https://www.vsf.is/is/vottun-4/umsoknir-icb-4

• „Hugtakalykillinn“ Grunnviðmið um hæfni verkefnastjóra, ICB 4.0

• Leiðbeiningar fyrir umsókn, gerð starfsferilsskrár, verkefnayfirlits, umfang 
verkefna, og skýrslu

• Öll nauðsynleg umsóknareyðublöð, sjálfsmat og flækjustig

• Ábendingar um skýrslugerð, próf og viðtal

• Ábendingar og eyðublöð vegna endurvottunar

• Ferli fyrir kvartanir/ábendingar og áfrýjanir

• Listi yfir vottaða einstaklinga

• Netfang: vsf@vsf.is

• Sími 553 2450

mailto:vsf@vsf.is


Tímasetningar

• Í framhaldi af kynninguni verður tekið við umsóknum 

til 6. febrúar og próf haldið 17. febrúar 2023.

• Umsóknir um IPMA B, C og D stigs vottun skulu 

berast á netfangið vottun@vsf.is.

• Prófin eru rafræn (heimapróf) og fá skráðir próftakar 

tengil á prófið degi fyrir prófdag en prófið er aðeins 

aðgengilegt á auglýstum próftíma.



www.ipma.world

http://www.ipma.world/
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