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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). Kári á Rógvi (KáR) legði 
fyrsta málið fram 

Skrivað hevur: RF 
Fundartíð: Týsdagur, 19. februar 2013, kl. 9 til 12.45 
Fundarstað: SSS 
 
Endamál við fundinum: Regluligur vikuligur leiðslufundur 
 
Umrødd evni:  
1. Framløga av uppskoti um nýggja útbúgving (Master í Løgfrøði) (MM, KáR) 

KáR greiddi frá uppskotinum og gjøgnumgekk lýsingina, sum er gjørd sambært Bologna 

leistinum. Leiðslan góðkendi at Setrið bjóðar út eina Master í Løgfrøði í ár. KáR ger tillagingar 

út frá samskiftinum á fundinum og sendir nýtt uppskot til endaliga góðkenning. Lýsingin skal 

síðan sendast til góðkenningar í Mentamálaráðnum, áðrenn útbúgvingin kann 

marknaðarførast til upptøku í ár. 

2. Komandi stýrisfundur, 25. februar 2013 (SíJ) 

Rektarin gjøgnumgekk skránna fyri Stýrisfundin tann 25. februar og fíggjarleiðarin 

gjøgnumgekk fíggjarstøðuna fyri 2012. 

3. Upptøka 2013 – status (JM) 

Umsóknarblað til kvotu 2 og vegleiðing fyriliggja og eru løgd út á heimasíðuna. Orku- og 

umhvørvisverkfrøði er ikki á umsóknarblaðnum, men skal marknaðarførast til kvotu 1. 

4. Marknaðarføring 2013 – status (JM) 

JM kunnar um faldara og slogan fyri marknaðarføringina av útbúgvingunum á Setrinum 2013. 

Faldarin verður borin út 9. apríl. 

Filmarnir, sum vóru gjørdir í fjør, verða brúktir eftir tørvi. Ein útvarpssending á Rás2 er í 

umbúnað og verður hon gjøgnumførd, er avgerð tikin um at stuðla sendingini. 

5. Samstarv við HI um vegleiðaraútbúgving (MM) 

MM kunnaði um ætlanina at bjóða eina vegleiðaraútbúgving á NÁD í 2013. Útbúgvingin verður  

ein master útbúgving, skipað í tvey ársverk sum hálvtíðarlestur á Setrinum (2x2 ár í hálva tíð). 



Setursskrivstovan, Fróðskaparsetur Føroya 
 

                                                                     Síða 2 av 2  

6. Ymiskt 

a. Útbúgvingin Fishery Ressource Management við the University of the Arctic. 

Møguleikin fyri at bjóða hesa útbúgvingina á Setrinum í 2013 verður í løtuni viðgjørdur á 

NVD. Útbúgvingin er gjaldsútbúgving við onnur universitet. Støða má tí takast til, hvussu 

eitt evt. gjald verður skipað. 

b. Týðing av starvsskipan (HPJ) 

Týðingin er liðug. Hon er góðkend av leiðsluni og kann leggjast út á heimasíðuna. 

c. Heimasíðan 

Leiðslan hevur ynski um, at heimasíðan verður týdd til enskt. JM kannar møguleikan, 

hvussu hetta kann gerast. 

Næsti fundur: 
 Týsdagin 12. mars kl. 9 til 12 

 


