Fróðskaparsetur Føroya

29. mai 2007

Frásøgn frá setursráðsfundi nr. 4/2007
Tíð:
Fríggjadagin 25. mai 2007, kl. 13-15.15
Fundarstaður: Setursskrivstovan
Á fundi:

Jóan Pauli Joensen, rektari
Elin Súsanna Jacobsen, vararektari og megindeildarráðsf. fyri SSD
Eivind Weyhe, megindeildarráðsf. fyri FMD
Hans Pauli Joensen, megindeildarráðsf. fyri NVD
Annika Sølvará, setursskrivari

Dagsskrá:
1.
Gjøgnumgongd og góðkenning av 3/2007 setursráðsfundi 28. mars 2007.
Góðkend.

2.

Góðkenning av dagsskrá. Góðkend við ískoyti.

Mál at taka støðu til / umrøða:

3.

Nýskipan av útbúgvingum á Náttúruvísindadeildini. (J.nr. (3) 10-40-20070005).
Fundarskjal: Frágreiðing frá HPJ í telduposti 18.mai 2007. HPJ kunnaði um
ætlanirnar og arbeiðið higartil. Uppskot um at hava 3 BS útbúgvingar: Lívfrøði,
Jarðvísindi og KST. Setursráðið tók fult undir við tilgongdini og góðkendi, at
studentaupptøkur á NVD bíða til eftir umskipingina, tað vil siga at upptøka verður
aftur á sumri 2008. Ein partur av peninginum, sum var settur av til leysalærarar
heystið 2007, má brúkast til ráðlegging og til marknaðarføring av nýggju
útbúgvingunum. NVD skal til komandi setursráðsfund gera uppskot til eina
fíggjarætlan fyri umskipingina.

4.

Eftirútbúgving av fjølmiðlafólki. Fyrispurningur frá Mentamálaráðnum. (J.nr.
(3) 10-41.05-20070001). Fundarskjøl: Fyrispurningur frá Miðlahúsinum og samskifti
við aðrar áhugaðar partar. Setursráðið samt um at hóast málið er áhugavert, so er tað
alt ov ógreitt, hvørji ynskini og tørvurin er. Tað er púra greitt, at Setrið hevur ikki
fíggjar- ella aðra orku til at fara undir nakra útbúgving á økinum í heyst, uttan mun til
um talan er um styttri skeið ella um heila útbúgving. Setursskrivarin svarar MMR við
uppskoti um at seta ein bólk við umboðum frá miðlunum, MMR og frá Setrinum at
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greina tørv og ynskir og gera uppskot um møgulig tiltøk við meting av kostnaði og
krøvum til undirvísarar.

5.

Setan av avloysara fyri Zakaris Svabo Hansen, sum biður um longt farloyvi.
(J.nr. (3) 10-21.03-20070001). Setursráðið staðfesti tilmælið frá Føroyamálsdeildini
um at leingja farloyvi við tveimum árum, sum søkt verður um. Setursráðið góðkendi
eisini, at søkt verður eftir vísindaligum avloysara til hetta tíðarskeiðið. Verður sett sum
avloysarastarv við vanligari setanarnevnd, ikki metingarnevnd sum til føst
vísindastørv. Setursskrivstovan ger lýsing í samráð við Føroyamálsdeildina og lýsir
starvið leyst alt fyri eitt.

6.

Fígging av NordLiks-skeiði, sum verður á Føroyamálsdeildini 19.-25. august
2007. (.nr. (3) 10-68-20070006). Turið Sigurðardóttir, sum fyriskipar skeiðið, boðar
frá, at nakað av stuðli er fingin til vega til skeiðið. Hon sigur samstundis frá, at metti
tørvurin frá Setrinum enn er 40.000 kr. Setursráðið vísir til undanfarnu umrøðu av
málinum og biður um at fáa eina endurskoðaða fíggjarætlan til komandi
setursráðsfund, har útreiðslurnar verða hildnar á so lágum støði sum yvirhøvur
møguligt. Eisini verður biðið um avrit av øllum umsóknum um fígging.

7.

Kunning frá deildunum o.ø.:
a. Fundir á Náttúruvísindadeildini 19.4.07 og 10.5.07. (J.nr. (3) 10-012007.0004). Einki at leggja afturat.
b. Fundir á Søgu- og Samfelagsdeildini 24.4.07 og 22.5.07. (J.nr. (3) 10-012007.0003). Einki at leggja afturat.
c. Fundur á Føroyamálsdeildini 9.5.07. (J.nr. (3) 10-01-2007.0002). Einki at
leggja afturat.
d. Kunning frá arbeiðsbólkinum viðvíkjandi nýggjari lóg fyri setrið. (J.nr. (3)
10-00-20070002). Kunnað varð um arbeiðsætlanina, sum er løgd fram til 1.
september, tá lógaruppskot eftir ætlan skal leggjast fyri Løgtingið.

Avgreiðslumál:
8.

Ph.D.-ritgerðin hjá Høgna H. Debes “Phytoplankton and Zooplankton
Interactions on the Faroe Shelf” góðkend til verju á Fróðskaparsetrinum, verjan
fer fram 20. juni 2007. At staðfesta. (J.nr. (3) 10-62.04-20070002). Staðfest.

9.

Roknskapir 2006 at góðkenna og undirskriva:
a. Fróðskaparsetur Føroya sum sjálvsognarstovnur (J.nr. (3) 10.16-20070001)
b. Grunnur Onnu Djurhuus til áminnis um Sverra Fon (J.nr. (3) 10.1620070002).
Roknskapirnir góðkendir og undirskrivaðir.

10.

Próvdómaragóðkenningar. Eftir tilmæli frá Náttúruvísindadeildini hevur
Mentamálaráðið góðkent Robert Stephen White, professara í jarðalisfrøði,
Bullard Laboratories, Cambrige, UK Innan jarðalisfrøði og Ole Valdemar
Vejbæk, Ph.D., granskingarprofessara á Danmarks og Grønlands Geologiske
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Undersøgelser Innan kolvetnis jarðfrøði. At staðfesta. (J.nr. (3) 10-2520070001). Staðfest.

11.

Metingarnevnd. Setursráðið hevur samtykt at seta hesa metingarnevnd til
evnafrøðistarvið á Náttúruvísindadeildini: Søren Rud Keiding, professari, dr.
scient, Aarhus Universitet, Jesper Bendix, professari, Ph.D., Københavns
Universitet og Frode Rise, professari, dr.scient., Universitetet i Oslo. At
staðfesta. (J.nr. (3) 10-21.04-20070001). Staðfest.

12.

Góðskrivingar:
a. Føroyamálsdeildin mælir til, at Sigfríður Abrahamsen fær Hugvísindaligt
ástøði 10 ECTS og Mentanarfrøðiligt ástøði 10 ECTS frá søgulestrinum
góðskrivað fyri bókmentaliga partin av Vísindaástøði 4 ECTS á hjánámi í
føroyskum. At góðkenna. (J.nr. (3) 10-43.03-20070003) Góðkent.
b. Føroyamálsdeildin mælir til, at Signa Joensen fær Ny nordisk dramatik –
Modern Scandinavian Drama 7,5 frá Stockholms Universitet og
Sagalitteraturen 10 ECTS frá Aarhus Universitet góðskrivað á M.A.útbúgvingini. (J.nr. (3) 10-43.03-20070001). Góðkent.
c. Náttúruvísindadeildin mælir til, at Khanh Duc Ngyen fær góðskrivað 2,5
ECTS ógreinað á Ph.D.-útbúgvingini frá M.Sc.-útbúgvingini við NTNU,
Tróndheimi. (J.nr. (3) 10-43.04-20070001). Góðkent.

Kunningarmál:
13.

Mánaðarjavnar:
a. Ultimo desember 2006, 3. ískoytisskeið, nýtsla fyri alt setrið 19.059.400 kr =
99,9% av játtanarkarmi uppá 19.070.000 kr. (J.nr. 0015-01595).
b. Ultimo apríl 2007, nýtsla fyri alt setrið 5.851.400 kr = 30,2 % av
játtanarkarmi uppá 19.364.000 kr. (J.nr. (3) 10-12-20070002).

14.

Kunngerðin um útbúgvingarnar á Fróðskaparsetrinum er broytt við Kunngerð
nr. 25 frá 16. mars 2007 um broyting um útbúgvingar v.m. á Fróðskaparsetri
Føroya. Broytingarnar eru: Bachelor-útbúgvingarnar í ravmagnsverkfrøði og
kolvetnisverkfrøði eru broyttar frá 3½ til 3 ár, Master-útbúgvingar eru broyttar
frá 1½-2 ár til 2 ár, og próvdómaratíðarskeiðið er broytt frá 3 ár til 5 ár. (J.nr.
(3) 10-00-20070001).

15.

Fróðskaparsetrið, Sjúkrarøktarfrøðiskúlin, Læraraskúlin og Mentamálaráðið
høvdu vitjan av rektarunum á Háskóla Íslands og Kennaraháskóla Íslands
17.4.07, har íslendingarnir kunnaðu um samanlegging av teirra stovnum. (J.nr.
(3) 10.08.-20070001).

16.

Norðurlendskt samstarv um MA-útbúgving “Marine Ecosystems and Climate”.
(J.nr. (3) 10.48-20070001). Rektarin kunnaði um umsókn frá Boga Hansen,
professara, vegna Fróðskaparsetrið/Fiskirannsóknarstovuna um luttøku í
Norðurlendskari Master útbúgving, sum partur í samstarvi við Bergens Universitet
sum høvuðsábyrgdara.
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17.

Samstarv við Almannastovuna um diplomútbúgving í sosialum arbeiði. (J.nr. (3)
10-48-20070002). Rektarin kunnaði um fund við umboð fyri Almannastovuna um
møguligar útbúgvingar á Søgu- og samfelagsdeildini. Verður viðgjørt á deildini í
sambandi við arbeiðið at endurskoða útbúgvingartilboðini á deildini.

18.
Frágreiðingar í sambandi við námsferðarstuðulin:
a. Grein “Pedogenesis and Root Development in a Complex Geomorhpologic Setting
of Faroe Islands” frá Anitu Veihe, nú lektari, Ph.D. við RUC. Hon fekk stuðul í
2001. (J.nr. 0071-00350).
b. Frágreiðing frá Kristófer Jónatansson, Reykjavík, frá ferðini í Føroyum í mars.
Hann hevur fingið stuðul í ár. (J.nr. (3) 10-52-20070001).
19.

Årsskrift 2007, Carlsbergfondet.

Frágreiðing: Annika Sølvará

