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Fundarfrásøgn 

 

Heiti: Leiðslufundur 

Sendast til: Sigurð í Jákupsstovu (SíJ), Jørgen Meitilberg (JM), Malan Marnersdóttir (MM) 

og Hans Pauli Joensen (HPJ) 

Til staðar á 

fundinum vóru: 

SíJ, JM, MM og HPJ 

Skrivað hevur: JM 

Fundartíð: Týsdagur, 16. apríl 2013, kl. 9 til 12 

Fundarstað: SSS 

 

Umrødd evni:  

 

1. Gjald fyri ph.d. lestur á Setrinum 

Kostnaður fyri ph.d. lesandi á Setrinum er sett soleiðis saman: 

 

3000 krónur um mánaðin fyri innivist = 36.000 um árið 

100 tímar vegleiðing à 497 krónur = 49.700 um árið 

60.000 krónur skulu setast av til verjuna. 

 

Samlaður kostnaður fyri 3 ár = 317.100 krónur 

 

Um tann lesandi ikki vistast á Setrinum og vegleiðingin er av adjungeraðum vísindafólki – verður 

gjaldskipanin ein onnur. Í hesum førum tekur Setrið eitt fyrisitingargjald. 

 

Fyrisitingarstjóri og rektari arbeiða víðari við málinum. 

 

2.  Gjøld fyri stakgreinalestur, linjur og ískoyti 

Skipað varð fyri einum fundi á Føroyamálsdeildini har lesandi fingu høvi til at siga sína hugsan um  

ætlanirnar at avtaka parttíðarlestur og bert hava fulltíðarlestur og stakgreinalestur. Lesandi á FMD 

halda, at gjaldið á 250 kr. pr. ECTS er ov høgt.  

 

Ein lýsing skal gerast av, hvør kann søkja um at taka stakskeið. Harumframt skulu hugtøkini 

innskrivaður lesandi, fulltíðarlesandi og stakgreinalesandi lýsast.  

Stakgreinalesandi (ikki innskrivað) kunnu leggja skeiðini saman og fáa eina heila útbúgving 

burturúr, lesa tey skipað og áhaldandi. 

 

Fyrisitingin arbeiðir við at orða yvirskipaðar reglur um gjøld fyri stakgreinalestur og ískoyti. 

 

3. Upptøka og marknaðarføring – status 

Avgerð tikin um, at allar kvotu 2 umsóknir skulu viðgerast á Setursskrivstovuni.  

 

4. Vegleiðaraútbúgvingin – status 

Uppgávan er í tveimum pørtum, annar er útbúgvingarligur og hin er fyrisitingarligur.  

 

Fakliga ábyrgdin liggur á Námsvísindadeildini.  
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Elisabeth Holm skipar saman við setursskrivstovufólkunum fyri umsóknarblaði, umsóknarfreist og 

fyri upptøkunevnd. 

 

Ein profilur av útbúgvingini skal gerast og sendast til góðkenningar á Mentamálaráðnum. 

 

Avgerð tikin um, at fyrisitingarstjórin kallar Janus Jensen, Katrin á Kák og Elisabeth Holm á fund at 

greiða møgulig ivamál.   

 

5. Orku- og umhvørvisverkfrøðiútbúgving – status 

Profilurin skal orðast skjótast gjørligt, soleiðis at útbúgvingin kann sendast Mentamálaráðnum til 

góðkenningar. HPJ avgreiðir málið. 

 

6. Fíggjarstøðan 

Fíggjarmálaráðið arbeiðir við at  tulka hugtakið frí-telefon. Sum skilst verða fartelefonirnar ikki 

mettar at vera privat-nýtsla, og skulu sostatt ikki gevast upp, tí starvsfólkini sjálvi rinda fyri 

privatnýtslu. 

 

7. Setursdagur 

Rektarin orðar uppskot til skrá. 

 

8. Góðkenning av fundarfrásøgn 

Er gjørt 

 

 

Næsti fundur: 

 Týsdagin 30. apríl, 2013 

 

 


