Umsókn um leyfi til að kalla sig viðskiptafræðing eða hagfræðing sbr. lög nr.
27/1981 um rétt manna til að kalla sig viðskiptafræðinga eða hagfræðinga.
Application for permission to call oneself viðskiptafræðingur or hagfræðingur
according to Act. 27/1981 on the right to call oneself viðskiptafræðingur orhagfræðingur.

Þeir sem lokið hafa BS- eða cand. oecon. prófi frá viðskiptadeild eða BS- prófi frá hagfræðideild
viðurkennds íslensks háskóla eða meistaranámi frá framangreindum deildum, sbr. lög nr. 136/1997 um
háskóla, þurfa ekki leyfi ráðherra til að kalla sig viðskiptafræðing eða hagfræðing.
Þeir sem hafa lokið námi, hvort heldur BS/BA eða MS/MA, frá erlendum háskólum þurfa að sækja um
leyfi ráðherra til að kalla sig viðskiptafræðing eða hagfræðing.
Those who have completed an MA degree, a BS or a Cand. Oecon. Business degree or an MA or a BS degree in Economics
from a recognized Icelandic University, cf. Act. 136/1997 on Universities, do not need a permit from the Minister to call
themselves viðskiptafræðingur or hagfræðingur.
Those who have completed their studies, whether BS / BA or MS / MA from a foreign University must apply for a permit to the
Minister to call themselves viðskiptafræðingur or hagfræðingur.

Nafn ________________________________________________________________________
Name

Kennitala _______________________ Símanúmer/GSM______________________________
ID number

Telephone / mobile number

Heimilisfang __________________________________ Póstnúmer______________________
Address

Postcode

Netfang _____________________________________________________________________
Email address

Sótt er um leyfi til að nota starfsheitið ______________________________________________
Application for the working title viðskiptafræðingur or hagfræðingur

Með umsókn þessari skulu fylgja:
This application must include the following:

□ Staðfest vottorð frá menntastofnun, sem greinir skýrt yfirlit yfir námskeið, námsgráðu og
fjölda eininga (ECTS), bæði grunnháskólanámi og framhaldsnámi ef við á
Confirmed certificate from an educational institution, which identifies a clear overview of courses, degree and number of
credits (ECTS), both for undergraduate and graduate degrees, if applicable

□ Frumrit af prófskírteinum (hægt er að koma með frumrit prófskírteina í atvinuvega- og
nýsköpunarráðuneyti og fá þau ljósrituð þar) eða staðfest afrit
The original of diplomas (you can bring original diplomas to the Ministry of Industries and Innovation and have them copied
there) or a certified copy

□ Námskeiðslýsing
Course descriptions

□ Annað: t.d. námsferilskrá, starfsferilskrá
Other: For example, students' academic records, CV, etc.
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Ef prófskírteini er á öðru tungumáli en íslensku, dönsku eða ensku skal fylgja henni þýðing á
prófskírteini frá löggiltum þýðanda.
If the diploma is in a language other than Icelandic, Danish or English it must be translated by a certified translator.

Nefndin getur óskað eftir frekari gögnum en að framan greinir, meti hún það nauðsynlegt til
grundvallar afgreiðslu.
The Committee may request further information than the above.

Dagsetning

Undirskrift

Date

Signature

_________________________

________________________________________
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