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Mál til støðutakan: 
1) Mannagongd fyri leigu av hølum á Fróðskaparsetri Føroya 

Mannagongdin varð góðkend, og verður løgd á heimasíðuna so skjótt hon er rættlisin.  
 

2) Mannagongd fyri setanarpolitikk  
Mannagongdin verður dagførd sambært teimum viðmerkingum sum vóru, og verður góðkend 
millum funda. 
 

Mál til umrøðu: 
3) Fíggjarkarmar fyri 2015 

Leiðslan umrøddi fíggjarkarmarnar fyri 2015. Avgjørt var at kalla inn til ein serstakan fund, til at 
viðgera málið burturav. Tað er umráðandi at megindeildirnar og fyrisitingin taka inntøkurnar 
við í fíggjarætlanina, tí sum er hevur Setrið ikki eitt nóg neyvt samlað yvirlit yvir inntøkurnar.  

 
4) Broytingaruppskot til BSc í Orku- og umhvørvisverkfrøði 

HPJ kunnaði um fyribilsuppskot til profil og útbúgvingarleist fyri BSc útbúgvingina í orku- og 
umhvørvisverkfrøði. Avgjørt var at heita á Boga Bech Jensen um at hava eina framløgu um 
ætlanirnar at broyta útbúgvingina í orku- og umhvørvisverkfrøði seinni í hesi vikuni.    

 
5) Raðfesting til ósett starv á SFD 

Á SFD er eitt ósett starv, nú ein av verandi undirvísarunum bleiv settur í lýst adjunkstarv tann 1. 
september 2014. Ósetta starvið verður nú at lýsast við møguleika fyri lektara- ella adjunktsetan 
(treytað av førleika hjá umsøkjara), soleiðis at gransking verður ásett sum partur av 
starvsskyldunum. 

 
 

6) Starvslýsingar á Megindeildini fyri hugvísindi, samfelagsvísindi og námsvísindi 
MM kunnaði um, at ætlanin er at lýsa eftir adjunkti- ella lektara í bókmentum, námslektara í 
syntaksi og námslektara í samfelagsvísindum. Ætlanin er at lýsa skjótast gjørligt. 

 
7) Fulbright Arctic Initiative - identifikation af potentielle DK/GR/FÆR kandidater 

Fróðskaparsetrið hevur fingið eina fráboðan frá donskum myndugleikum um møguleikar hjá  
føroyskum granskarum at søkja stuðul í sambandi við arktiska gransking, sí 
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http://www.cies.org/program/fulbright-arctic-initiative.  Dekanarnir senda kunningina víðari 
til relevant starvsfólk á Setrinum.    
 

8) Uppskot til kunngerð um broytingar í próvtalskunngerð fyri at lofta próvmetinum staðið/ikki 
staðið. 
Fróðskaparsetrið hevur  viðmerkt, at heimildin fyri at nýta staðið/ikki staðið, sjálvt um hetta 
ikki ber til sambært nýggju próvtalskunngerðini, liggur í § 28 í skiftiskunngerðini, og at tað tí ikki 
er neyðugt at dagføra próvtalskunngerðina.  
Mentamálaráðið fer tó at dagføra kunngerðina, tí at talan er um ein nýggjan próvtalsstiga, og 
eigur ásetingin staðið/ikki staðið at verða sett inn í nýggju kunngerðina.  
Fróðskaparsetrið hevur ikki aðrar viðmerkingar til kunngerðaruppskotið. 

 
9) Ársfrágreiðing 2013 

Freistin at lata tekstirnar inn fyri megindeildirnar og fyrisitingina er 17. november, hetta er 
neyðugt um frágreiðingin skal almannagerast 1. desember 2014. 
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