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Umrødd evni:  

1. Fíggjarætlan (SíJ) 

Fíggjarætlanin viðgjørd. Hugt var eftir, hvørjar inntøkur kunnu væntast á megindeildini fyri 

heilsuvísindi og náttúruvísindi. Arbeiðast skal víðari við málinum, sum verður tikið upp aftur á seinni 

fundi. 

2. Royndarverkætlan í fjarlestri á NÁD (byrjaði 30/31 januar) 

Fyrstu royndirnar hava verið góðar og royndarverkætlanin fær góð skotsmál frá teimum lesandi. 

3. Kunning frá deildum/útbúgvingarleiðarum 

HPJ kunnaði um gongdina á SFD og NVD við nýggja bygnaðinum. HPJ metir tað hava stóran 

týdning at útbúgvingarleiðararnir kenna samansetingina av útbúgvingunum hjá hvørjum øðrum. Tað 

kann skapa synergi millum útbúgvingartilboðini, og nevndi møguleikan fyri, at lesandi á ávísari 

útbúgving skulu kunna taka útvald skeið á øðrum útbúgvingum sum valfak. 

4. Lýsing eftir tveimum vísindafólkum á SFD 

Lýsingarnar viðgjørdar og góðkendar, og verða sendar út skjótast gjørligt. 

Undir umrøðuni kom upp, at arbeiðast skal við at fáa Fróðskaparsetur Føroya skrásett á listum yvir 

altjóða góðkend universitet. MMR, sum avvarðandi myndugleiki, skal inndragast í hetta málið. 

5. Setanarviðurskifti – fyri námslektarar/lærarar, ið fara undir ph.d./adjunkt 

Spurningur viðv. setanartreytum og -viðurskiftum hjá adjunktum viðgjørdur. Arbeitt verður við at 

fáa málið greiðari og síðan tikið upp aftur á seinni fundi. 

6. Strategi á deildunum – hvat ynskja dekanarnir? 

Verður tikið upp aftur á næsta fundi. RF hevur uppskot um, hvussu víðari tilgongdin kann síggja út, 

við á fundin. 
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7. Ársfrágreiðing 2012 

Gjøgnumgingið. Smáar tillagingar skulu gerast og skjalið verður síðani sent leiðsluni til seinasta 

gjøgnumlestur. Ársfrásøgnin fyri 2012 verður bert gjørt í elektroniskari útgávu. 

Farið verður undir at gera ársfrágreiðing fyri 2013 í næstum. 

8. Innbjóðing til Forum for Arktisk Forskning 

Innbjóðingin gjøgnumgingin. Avgerð um, hvør kemur at umboðað Setrið, verður tikin á næsta fundi. 


