SVEINSPRÓF Í RENNISMÍÐI

PRÓFÞÆTTIR OG VÆGI
Sveinsprófi í rennismíði er skipt upp í tvo þætti: skriflegt próf og smíðaverkefni og er hvor þáttur
metinn sérstaklega. Fyrir smíðaverkefnið er enn fremur gefið fyrir vinnuhraða og nákvæmni. Próftaki
þarf að standast í öllum þáttum prófsins til að ljúka sveinsprófinu. Falli próftaki í einhverjum af
þáttum prófsins þarf hann eingöngu að taka upp þann þátt aftur.





Verklegt próf 50%
Vinnuhraði 10%
Skriflegt próf 30%
Iðnteikning 10%

Lágmarkseinkunn úr hverjum hluta er 5,0 til að standast próf.
SKRIFLEGT PRÓF
Prófið getur samanstaðið af fjölvalsspurningum, tengispurningum, teikningum og opnum spurningum
ásamt ritgerðarspurningum. Ritgerðarspurning má aldrei vega meira en 20% af skriflega prófinu.
Helstu þættir sem spurt er úr í prófinu eru: Öryggisfræði, ýmsir útreikningar, til dæmis vegna
tannhjóla, fræsunar og rennslis. Þá má búast við spurningum um verkframkvæmd auk almennra
spurninga úr faginu.
Við val á spurningum er leitast við að hafa sem mesta breidd og að þær endurspegli markmið og
tilgang námsins. Vægi þátta getur verið misjafnt en hver þáttur má aldrei vega meira en 20%.
VERKLEGT PRÓF
Smíðaverkefnið er hlutur þar sem gerðar eru kröfur um ýmsa hæfni í smíði sem próftaki verður að
sýna fram á að hann hafi getu og þekkingu til að nota. Þá reynir einnig á hæfni og nákvæmni
próftakans í meðferð verkfæra og mælitækja, við lestur teikninga og vélavinnu. Verklegt próf er allt
að 24 klst. Bent er á að ef próftaki gerir mistök við smíði á stykki sínu er honum frjálst að halda áfram
eftir að hann hefur útvegað sér nýtt efni til að geta haldið áfram vinnu við prófstykkið.
EINKUNNAGJÖF
Einkunn 10 vísar til þess að
Einkunn 9 vísar til þess að
Einkunn 8 vísar til þess að
Einkunn 7 vísar til þess að
Einkunn 6 vísar til þess að
Einkunn 5 vísar til þess að
Einkunn 4 vísar til þess að
Einkunn 3 vísar til þess að

95% - 100% markmiða var náð
85% - 94% markmiða var náð
75% - 84% markmiða var náð
65% - 74% markmiða var náð
55% - 64% markmiða var náð
45% - 54% markmiða var náð
35% - 44% markmiða var náð
25% - 34% markmiða var náð
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Einkunn 2 vísar til þess að
Einkunn 1 vísar til þess að

15% - 24% markmiða var náð
0% - 14% markmiða var náð

SKIL Á EINKUNNUM OG PRÓFSÝNING
Formenn sveinsprófsnefnda skila einkunnum á sveinsprófi til IÐUNNAR ekki seinna en tíu dögum eftir
að sveinsprófi lýkur. Próftakar fá niðurstöður sveinsprófa, sveinsbréfabókina, afhenta eigi síðar en
fjórum vikum eftir að prófið hefur verið haldið.
Sveinsprófsnefnd tilkynnir próftaka skriflega að loknu prófi hvort hann hafi staðist prófið eða ekki.
Próftaki getur óskað eftir útskýringum á mati sveinsprófsnefndar. Sveinsprófsnefnd ber ábyrgð á að
sveinsprófsverkefni sé varðveitt með ákveðnum hætti, s.s. eins og með mynd eða öðrum
sannanlegum hætti. Sveinsprófsnefnd skal varðveita sveinsprófsgögn í eitt ár frá töku prófs, að þeim
tíma liðnum skal úrlausnum eytt á tryggilegan hátt og er sveinsprófsnefnd ábyrg fyrir þeirri
framkvæmd. Um meðferð kærumála er bent á reglugerð nr. 698/2009 um sveinspróf.
ALMENNAR REGLUR
 Próftaki skal mæta til prófs á réttum tíma. Minnst 15 mín. fyrir próf.
 Próftaki má hafa með sér gögn og verkfæri sem eru gefin upp í upplýsingabréfi.
 Þurfi próftaki að yfirgefa prófsvæðið á meðan próf stendur yfir skal það gert í samráði við
prófdómara.
 Ef próftaki mætir 15 mín. of seint í próf getur hann átt á hættu að vera vísað frá prófi.
 Strax að loknu verklegu prófi fer prófsýningin fram og sveinsprófstaki er upplýstur skriflega um
hvort hann hafi náð sveinsprófi eða ekki. Nánari sundurliðun á einkunn liggur ekki fyrir á þeim tíma.
Úrlausnir skulu vera tilbúnar eigi síðar en 24 dögum eftir próf. Sveinsprófstaki getur óskað eftir
nánari skýringum á prófverkefninu. Endurtaka er aðeins leyfð á næsta haustannar- eða
vorannarprófi.
 Ef um veikindi er að ræða í verklegu prófi verður viðkomandi sveinsprófstaki að bíða þar til næsta
próf verður í boði. Sjúkrapróf er í boði fyrir skriflegt próf þremur dögum eftir auglýst próf.
 Ef staðfesting liggur fyrir frá viðkomandi framhaldsskóla um námsörðugleika fær viðkomandi
sveinsprófstaki viðbótartíma. Hámark 30 mín. með undantekningum.
 Ef próftaki er haldinn ákveðnum prófkvíða skal hafa samband við starfs- og námsráðgjafa hjá
IÐUNNI fræðslusetri við skráningu í sveinspróf.
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