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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, HPJ og Randi Frederiksberg (RF) 

Skrivað hevur: RF 
Fundartíð: Týsdagur, 18. mars 2013, kl. 9 til 10.30 
Fundarstað: SSS 
 
Endamál við fundinum: Regluligur vikuligur leiðslufundur 
 
Umrødd evni:  

1. Nýggju útbúgvingarnar 

HPJ kunnaði um, at arbeitt verður við at fáa nýggju útbúgvingarnar klárar at bjóða út í heyst. 
Fundir hava verið við fyritøkur og stovnar um nýggju orku- og umhvørvisverkfrøðiútbúgvingina. 
Útbúgvingin verður lagað nakað til í samsvar við afturmeldingar. Náttúruvísindadeildin ger tilfar 
klárt, so útbúgvingin kann marknaðarførast. 

2. Setursdagurin 
Setursdagurin 17. mai umrøddur. Endamálið við degnum er at kunna um virksemið, sum er á 
Setrinum. MM og HPJ fáa fyrilestrarhaldarar at umboða tær tvær megindeildirnar. 

3. Ráðstevna um biodiversitet 
Kunnað varð um ráðstevnuna, sum verður 16. mai. Lýsing liggur á heimasíðuni og verður sent 
fjølmiðlunum í næstum. 

4. Kvotu 2 umsóknir 

Umleið 100 umsóknir innkomnar. 28 til lærara, 30 til sjúkrarøktarfrøði, 26 til námsfrøði, 5 til 
FMD, 11 til SSD. Tølini skulu takast við fyrivarni til endaliga uppteljingin fyriliggur. 

5. Gjøld fyri stakgreinalestur, linjur og ískoyti  

JM tekur málið upp við fíggjarleiðaran og vendir aftur við uppskoti til næsta leiðslufund. 

6. Vegleiðing. Hvussu nógva tíð eiga lesandi at fáa í vegleiðing til bachelorritgerðina 

MM og HPJ savna inn tilfar um praksis á teirra deildum og leggja fram á komandi leiðslufundi. 
Fyrisitingin tekur síðani málið upp til víðari viðgerð 
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7. Skeið um akademiska skriving á enskum 

MM vendur aftur við uppskoti um, hvussu hetta kann gerast. 

8. Ph.d. lesandi fáa ECTS fyri ráðstevnur o.a. sum ikki hava ECTS áseting 

MM vendur aftur við uppskoti um, hvussu hetta kann gerast. 

9. Uppskot um at Setrið/Sigurð setir seg í samband við IMR um málskeið til útlendingar 

MM vendur aftur við neyvari upplýsingum, um hvør tankin aftanfyri hugskotið er. 

10. Ymiskt 

a. Kunnað varð um, at arbeiði við at lýsa eftir tveimum støddfrøðingum byrjar í næstum. 
b. MM kunnaði um uppskot frá NÁD at leggja ritgerðarvegleiðingar inn í ársnormin. 
c. MM kunnaði um, at Bolognaprofilarnir til lærara- og námsvísindaútbúgvingarnar eru við at 

verða klárir 


