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Vegleiðandi reglur um tilnevning av próvdómarum 
Samtyktar í setursráðnum 26.3.92. 
 
Deild ella lærari kann søkja um at fáa persón góðkendan sum próvdómara. Umsókn um at fáa 
próvdómara góðkendan verður viðgjørd í avvarðandi megindeildarráð, sum beinir umsóknina til 
setursráðið til góðkenningar. Saman við umsóknini skal fylgja stutt faklig lýsing av persóninum, ið søkt 
verður um at fáa tilnevndan, og skilast skal til, hvørji lærugrein/hvørjum lærugreinum hann skal døma í. 
Setursráðið beinir umsóknina til landsstýrið til endaliga staðfesting.  
 
Til at tryggja, at frálærustøðið á Fróðskaparsetrinum samsvarar við støðið á øðrum hægri lærustovnum, 
eigur dentur at verða lagdur á at fáa útlendskar próvdómarar knýttar at setrinum í tann mun, tað ber til. 
Við tilnevning av próvdómarum eigur at verða hugsað bæði um kontinuitet og endurnýggjan. Umráðandi 
er at hava í huga, at próvdómararnir eisini skulu kunna hava kveikjandi og stimbrandi ávirkan á stovnin, 
ið teir eru knýttir at. 
 
 
Faklig krøv til próvdómarar 
Eitt sjálvsagt meginkrav er, at próvdómar i hevur fakligan kunnleika og kennir fakligu menningina í 
lærugreinini. Próvdómarar kunnu vera royndir lærarar á lærustovnum á sama støði, sum teir skulu døma 
á, men kunnu eisini hava arbeitt drúgva tíð innan viðkomandi fakøki í øðrum høpi. 
 
Við hesum er dentur lagdur á formlig krøv, so sum starvstíð (anciennitet), undirvísingarroyndir, 
granskingaravrik ella ávísa útbúgving. Tó eigur tann møguleikin ikki at verða gloymdur, at persónar 
kunnu hava vunnið sær fakligar dygdir og innlit á annan meira ótraditionellan hátt, sætt av formligum 
sjónarhóli. Hartil kemur so tað, at eisini persónligir eginleikar eiga at verða havdir í huga.  
 
Samanuntikið eiga krøvini tí at vera ásett í heldur almennum orðingum, har dentur verður lagdur á hesi 
viðurskiftir: 
 
Umframt persónligar eginleikar sum integritet, sinnisliga javnvág og metingarevnir, eigur próvdómari at 
hava 
 
1 djúptøknan kunnleika um teir almennu arbeiðshættir (metodur), málsetningar og fortreytir, ið eru 
galdandi innan ta lærugrein, hann skal døma í 
 
2 serligan førleika innan ein ella fleri fakligar tættir, ið eru partar í útbúgvingini 
 
3 vitan um, hvussu útbúgvingin kann verða nýtt, og haruppií kunnleika um støðu og tørv hjá tí, ið skal 
nýta útbúgvingina (móttakara) 
 
 
Habilitetsreglur fyri próvdómarar 
Tað kann vera torført at seta nágreinilig og ófrávíkilig habilitetskrøv fyri próvdómarar. Serliga á lítlum 
stovni sum Fróðskaparsetrinum og í lítlum samfelag sum Føroyum kann tað gerast trupult at arbeiða, um 
krøvini eru óliðilig. Tó eiga nakrar almennar reglur at vera havdar at miða seg eftir, men tær eiga at vera 
brúktar við skynsemi. 
 
Habilitetsreglur skulu tryggja, at studentarnir fáa javna og rættvísa viðferð, og at avrik teirra fáa álítandi 
døming. Tí skulu habilitetsreglurnar royna at t ryggja, at tað við eina próvtøku slepst undan, at próvdómar i 
er í sovorðnum sambandi við lærara og/ella student ella kann vera ávirkaður av øðrum óviðkomandi 
viðurskiftum á slíkan hátt, at tað kann ávirka dømingina.  
 
Eftir hesum eigur próvdómari ikki at vera við til próvtøku, um persónlig, fíggjarlig ella skyldskaparlig 
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áhugamál kunnu hugsast at fáa ávirkan á úrslitið av dømingini, ella um tað í sambandi við eina ávísa 
próvdøming eru umstøður, ið kunnu skapa grundaðan iva um óvildar-støðu hansara. 
 
Vanliga kann verða litið próvdómaranum sjálvum til at meta um, hvørt hann er habi lur ella ikki. Hetta má 
sjálvsagt byggja á persónliga meting, men sum heild kann verða sagt, at próvdómari eigur at rokna seg 
sum inhabilan, 
 
1 um viðurskiftir hansara við lærara ella student eru av serligum persónligum slag 
 
2 um beinleiðis fíggjarlig áhugamál eru uppi í viðurskiftunum millum hann og lærara ella student 
 
3 um lærari ella studentur er hjúnafelagi hansara ella livir saman við honum, er skyldur ella svágdur við 
hann upp- ella niður-eftir ella til síðuna so nær sum systkinabørn ella stendur honum nær á annan hát t. 
 
Heldur ikki verður hildið ráðiligt, uttan í serligum førum, at lærari á Fróðskaparsetrinum eisini virkar sum 
próvdómari á hesum stovni. Undantiknar eru tó innanhýsisroyndir. Lærari, ið hevur verið í føstum starvi á 
Fróðskaparsetrinum, eigur ikki at virka sum próvdómari á sama stovni, fyrr enn í fyrsta lagi 2 ár eftir, at 
hann er farin úr starvinum. Kandidatar frá Fróðskaparsetrinum eiga ikki at virka sum próvdómarar á 
hesum stovni, fyrr enn í fyrsta lagi 4 ár eftir endaliga próvtøku á setrinum. 
 
Roynt eigur at sleppast undan, at lærari og próvdómari skifta um leiklut og eru próvdómarar hvør hjá 
øðrum um sama próvtøkumundið.  
 
Um ivi skuldi tikið seg upp um, hvørt próvdómari er habilur ella ikki, tekur setursráðið avgerð í málinum. 
  


