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Rektarafyriskipan

Ábyrgd og myndugleiki

Rektarin hevur dagligu leiðsluna á Fróðskaparsetrinum innan teir karmar, sum stýrið hevur ásett. 

Rektarin hevur vegna stýrið yvirskipaðu ábyrgdina fyri og leiðsluna av virkseminum á Setrinum og 
hevur umsjón við tí. 

Rektarin er rættarumboð fyri Setrið, løgligt umboð og talsfólk fyri Setrið mótvegis almennu 
myndugleikunum og úteftir til almenningin.  Í stakmálum kann rektarin tilnevna varafólk í sítt stað.

Rektarin, og í hansara stað vararektarin, hevur rætt til at vera við á fundi í øllum stýrum, ráðum og 
nevndum á Setrinum.

Rektarin ger í samráð við stýrisformannin úrskurð í málum, sum ikki kunnu bíða, til setursstýrið 
kemur saman til fundar.  Rektarin tekur avgerð í ávegissøkum, sum eiga at vera avgjørd undan 
næsta regluliga stýrisfundi, og sum ikki eru nóg umráðandi til, at kallað verður inn til eykafundar.

Rektarin hevur ábyrgdina av at seta í verk tær viðtøkur, sum gjørdar verða í leiðslueindunum á 
Setrinum, og at umsita tilfeingi og ognir í samsvari við viðtøkurnar hjá stýrinum.

Rektarin setir og loysir úr starvi starvsfólk á Setrinum, tó so at stýrið setir og loysir úr starvi 
dekanar og fyrisitingarstjóra eftir tilmæli frá rektara.

Rektarin hevur vanligan fíggjaravgerðarrætt (ávísingarmyndugleika) og er rættargildur til at binda 
Setrið fíggjarliga (gera avtalur og veita tilsøgn um pening), íroknað at skriva bindandi skjøl um 
ognir Setursins.

Aðalstarvssetningur 

Rektarin skal leiða og menna heildararbeiðið innan gransking og fakliga menningararbeiðið og 
innan útbúgvingar- og miðlanarvirksemið á Setrinum og syrgja fyri, at ætlanir og mál hjá Setrinum 
eru dagførd og framsøkin.

Rektarin skal syrgja fyri at atføri (strategi) og mál hjá Setrinum verða sett í verk á øllum stigum á 
Setrinum.
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Rektarin skal ansa eftir, at Setrið hevur fakliga dygga leiðslu við denti á góðsku í granskingini og 
fakliga menningararbeiðnum, undirvísingini og miðlanini.

Rektarin skal, í samstarvi við setursstýrið, syrgja fyri, at mál og avrikskrøv, sum eru sett í 
atførisætlanum og fíggjarætlanum, verða hildin og fylgd.

Rektarin skal syrgja fyri, at øll málsviðgerð er á fullgóðum stigi.

Rektarin skal syrgja fyri góðum samskifti og kunning millum tey ymsu stigini í stovninum og skapa 
eina jaliga stovnsmentan.  Rektarin skal eggja til eitt virkið og gott  læru- og arbeiðsumhvørvi.

Rektarin skal syrgja fyri góðum samskifti við hægri myndugleikar, onnur universitet, samfelagið og 
vinnuna og gera netverk bæði fyri økið, landið og altjóðaliga.

Rektarin skal gera eitt hóskandi arbeiðsbýti við fyrisitingarstjóran innan fyri karmarnar á galdandi 
fyriskipan.
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