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Fundarfrásøgn 
 

Heiti: Leiðslufundur 

Sendast til: Sigurð í Jákupsstovu (SíJ), Jørgen Meitilberg (JM) og Hans Pauli Joensen (HPJ), 
Malan Marnersdóttir (MM). 

Til staðar á 
fundinum vóru: 

SíJ, JM, HPJ og MM 
 

Skrivað hevur: JM 

Fundartíð: Týsdagur, 9. desember 2014 

Fundarstað: SSS 

 
 
Mál til støðutakan: 

 Einki. 
 
 
Mál til umrøðu: 
 

1. Setan av fyriskipanarbólki til 50 ára hátíðarhald 

 

Ein fyriskipanarbólkur skal setast at fyriskipa hátíðarhaldið í sambandi við, at Fróðskaparsetrið 

fyllir 50 ár mikudagin tann 20. mai. Fyriskipanarbólkurin verður mannaður við umboðum fyri 

allar deildir, 1 lesandi fyri hvør sína megindeild og fyrisitingini.  

Dekanarnir velja umboðini fyri deildirnar, Ráð teirra Lesandi velur umboðini fyri lesandi og JM 

umboðar fyrisitingina og er formaður í bólkinum.  

  

Hátíðarhaldið verður í Norðurlandahúsinum mikudagin tann 20. mai 2015. 

 

2. Samstarvsavtala millum Setrið og Tórshavnar Musikkskúla 

 

Uppskot til samstarvsavtalu var lagt fram og góðkent. 

Ein arbeiðsbólkur skal setast at útgreina samstarvsmøguleikar millum Setrið og Musikkskúlan 

innan útbúgving. Arbeiðið verður sett í verk á vári 2015. 

 

3. Góðkenning av nýggjum útbúgvingum 

 

Eingin formligur leistur fyriliggur tá Mentamálaráðið góðkennir nýggjar útbúgvingar á 

Fróðskaparsetrinum.  

Mentamálaráðið hevur í telduposti dagfestur 8. desember 2014 boðað frá, at ein “degree 

profile” (lýsing av útbúgving) er eitt gott grundarlag at góðkenna út frá.  

Harumframt ynskir ráðið, at Setrið greiðir frá, hví júst viðkomandi útbúgving verður boðin út. 

Tað hevur politiskan áhuga, hvørjar raðfestingar Setrið og landsstýrismaðurin gera, tá tað snýr 

seg um útboðið av útbúgvingum. Havast kann í huga javnvágin millum samfelagstørvin á júst 

viðkomandi útbúgving og ynskini hjá teimum lesandi. 

Mentamálaráðið vil eisini fegið hava upplýst kostnaðin av nýggja útbúgvingartilboðnum, og 

hvussu tað verður fíggjað. 
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Í fyrsta umfari verður orkuverkfrøði send til góðkenningar í Mentamálaráðnum. HPJ savnar inn 

seinasta útkastið av degree profile, orðar fylgiskriv og sendir tað til JM til víðari avgreiðslu.   

 

Joint Nordic Master og master í samfelags-, stjórnmálafrøði og søgu (meistaralæra) verður send 

til góðkenningar samstundis.   

Lestrarráðið á SSD er sett í verk í dag,  og tískil eigur profilur og námsskipan o.t. beinanvegin at 

verða løgd fyri ráðið til góðkenningar. Hetta skal gerast, áðrenn útbúgvingarnar verða sendar til 

formliga góðkenning í Mentamálaráðnum.  

 

4. Mannagongd fyri tilnevning av heiðursdoktara 
 

Sambært seturslógini kann heiðursheitið philosophiae doctor honoris causa, stytt ph.d.h.c., 

verða latið fólki, sum hevur gjørt vart við seg vísindaliga á annan hátt enn við vanligum 

akademiskum prógvum. 

 

Arbeitt verður við at orða eina mannagongd fyri tilnevningina.  

 
 
 

Kunningarmál: 

 Einki. 
 

 
 
 
Ymiskt: 

 Einki. 
 


