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Hvað felst í því að stýra eigin starfsferli í 
nútímasamfélagi?

• Career Management is the active engagement in the process of 
exploring possible careers, gaining meaningful experience, and 
building skills that help one excel after college and lead to employment 
or other successful post-graduation outcomes (College of Liberal Arts, 
University of Minnesota, 2021).

Hvað einkennir þau sem eru fær í að stýra eigin starfsferli?
• Gildi og áhugi
• Ég sem einstaklingur
• Persónuleiki minn
• Færni og styrkleikar
• Færni sem talin er skipta máli fyrir starfsferilinn. 



Dæmi um færni sem skiptir máli fyrir starfsferilinn
• Greinandi og gagnrýnin hugsun (Analytical & Critical Thinking)

• Hagnýt lausn vandamála (Applied Problem Solving)

• Siðferðileg rökhugsun og ákvarðanataka (Ethical Reasoning & Decision
Making)

• Nýsköpun og hugvit (Innovation & Creativity)

• Munnleg og skrifleg samskipti (Oral & Written Communication)

• Teymisvinna og leiðtogafærni (Teamwork & Leadership) 

• Að fást við margbreytileika (Engaging Diversity)

• Virk þátttaka í samfélaginu (Active Citizenship & Community Engagement)

• Stafrænt læsi (Digital Literacy) 



Alþjóðaefnahagsráðið 
(The World Economic Forum, Jan. 2, 2023)

Þrír lykil færniþættir fyrir störf framtíðarinnar:
• Lausn vandamála (Problem-solving) 
• Samvinna (Collaboration)
• Aðlögunarhæfni (Adaptability) 

The three critical skillsets cultivated by Education 4.0 | 
World Economic Forum (weforum.org)

https://www.weforum.org/agenda/2023/01/skillsets-cultivated-by-education-4-0-davos23?utm_source=linkedin&utm_medium=social_scheduler&utm_term=Jobs+and+Skills&utm_content=09/01/2023+08:00


Nemendaráðgjöf Háskóla Íslands (NHÍ)

Hvaða þjónusta er í boði og hvernig getur hún stutt nemendur 
við að stýra eigin starfsferli?

• Ítarlegar upplýsingar er að finna á vef NHÍ, sjá: 
https://www.hi.is/nemendaradgjof

• Við auglýsum einnig þjónustu NHÍ með tölvupóstum, 
tilkynningum á Uglu og á samfélagsmiðlum NHÍ.

• Fylgist endilega með okkur á Fb og Instagram.

https://www.hi.is/nemendaradgjof


Takk fyrir og gangi ykkur vel
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