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1. Partur  

 
Mál til umrøðu: 

1. Vegleiðingartímar til master/kandidatritgerðir. 
Málið um vegleiðingartímar til masterritgerðir hevur tikið seg upp í sambandi við 
vegleiðaraútbúgvingina. Tørvur er á reglur fyri vegleiðing av studentum í sambandi við 
masterritgerðir, herundir tímatal til vegleiðing og vegleiðingarsáttmála/specialekontrakt o.a.  
JM og HS gera uppskot.  
 
 

2. Ph.d. kunngerð  
Uppskot til nýggja ph.d. kunngerð er er orðað, ið skal koma ístaðin fyri galdandi ph.d.-kunngerð, 
sum kom í gildi í 2011. Kunngerðin er ikki nóg neyv í ávísum viðurskiftum og tí er tørvur á eini 
dagførdari kunngerð. Hóast upprit til landsstýrisfund er orðað, og kunngerðin er klár at lýsa er 
komið fram at ásetingarnar í § 17, stk. 6 mugu gerast greiðari, áðrenn kunngerðin kann lýsast. MM 
ger uppskot. 
 
 

 
2. Partur:  

 
Kunning 

 
1. Hvørjar útbúgvingar verða bjóðaðar út næsta ár?  

 
Hesar útbúgvingar verða bodnar út í 2016. 

 Bachelor 

Sjúkrarøkt 

Lærari 

Námsfrøði 

Søga 

Samfelagsfrøði 

Stjórnmálafrøði 



 

Føroyskt  

KT-verkfrøði 

Lívfrøði 
Búskaparfrøði 
 
 
Master 

Føroyskt  

Løgfrøði 

Masterlæra 

Jt Nordic Master 
 
Annað  
Hjánám  

 1. Uppgávur hjá lestrarskrivstovuni:  
 

a. NVL 
Elisabeth Holm hevur bjóðað sær til at taka sær av tí fyribils fram til summarið 2016, inntil onnur 
loysn er funnin. 
Leiðslan tók undir við tilmælinum um, at EH tekur sær av NVL í minsta lagi fram til summarið 
2016. Seinni verður støða tikin til, um NVL skal umsitast av Fróðskaparsetrinum ella av 
Mentamálaráðnum.  
 
Leiðslan hevur ætlan um, at Setrið skal verða ein tilfeingisdepil fyri vegleiðing í Føroyum. 
 
 

b. Vegleiðaraútbúgvingin – hvør skal taka sær av tí fyrisitingarliga partinum 
Vegleiðaraútbúgvingin liggur mest natúrligt á Námsvísindadeildini. Avtala skal gerast við 
útbúgvingarleiðararnar á NÁD um at taka formliga ábyrgd av útbúgvingini, við hesum verður 
útbúgvingin grundfest á deildini.    

 

 
c. Bologna –góðskutrygging, skeiðslýsingar o.a.  

Kannað verður í løtuni, um tað ber til at gagnnýta vitanina, sum er upparbeidd á SFD. Hetta kann 
gerast við at skipa fyri skeiðum í eitt nú at skriva skeiðslýsingar o.a.  
Dekanarnir hava formliga ábyrgd av, at tilráðingar verða fylgdar, meðan Bologna tilráðing og 
vegleiðing liggur á Lestrarskrivstovuni.  
Eisini skal kannast, um tað ber til at leggja onkrar av uppgávunum í Lestrarráðini ella í akademiska 
ráðið. 
 

d.  Euraxess / Charter & Code / Servicecentre  

Charter and Code verður tikið upp á næsta leiðslufundi.  

 

Fundur skal skipast við Granskingarráðið um uppgávubýti í sambandi við Euraxess. 

Lestrarskrivstovan tekur stig til fundin 
 

2. Dagføring av reglugerðum. (Eisini á heimasíðu. M.a. viðv. próvdómarum.) 



 

Í næstum fer fyrisitingin (JM, HS, ÓS og EBH) seta tíð av til at endurskoða alt regluverkið,  
herundir próvtøkur, próvdómaragóðkenningar o.a.  
JM savnar inn verandi og ávegis regluverk, og tekur stig til víðari arbeiðið.   
 
 
 
Kunningarmál: 
 
Ólí Simonsen 
Farið er undir at flyta KT-goymsluna í kjallaran á NÁD (undir fyrrverandi íbúðini hjá Jóna) 
Ávísar barnasjúkur hava verið við Office 365, men arbeitt verður við málinum. Ætlanin er, at 
skipanin verður kunngjørd fyri lesandi tann 11. desember í Auluni á Námsvísindadeildini. 
Microsoft leggur skipanina fram. ÓS og EH gera uppskot til kunningarskriv og skrá.  
 
Loksins sær út til at setursadressurnar rigga. Tað hevur verið bíðað eftir hesum, tí valið av lesandi í 
stýrið er treytað av, at lesandi hava setursadressur.  
 
Hugin Skaalum 
Allar myndirnar eru komnar inn til lestrarkortini. Farið verður undir at printa lestrarkort í hesi 
vikuni.   
 
Lógaruppskotið til eykajáttanin verður lagt fyri Tingið í morgin.  
 
Elin Brimheim Heinesen 
Hølini í J.C. Svabos gøtu 7 eru langt ávegis í at verða innrættað til nýggja virksemið á 
Lestrarskrivstovuni, og starvsfólkini trívast væl í nýggju hølunum. 
 
Bárður Rasmussen er staðsettur á Lestrarskrivstovuni, hetta sær út til at rigga sera væl. 
 
Nærum øll tey nýggju lesandi hava verið til myndatøku 
 
EBH tekur sær í løtuni av uttanhýsis próvtøkunum sum Ruth áður hevði um hendi. Uppgávan fer í 
framtíðini at liggja hjá skrivaranum á Lestrarskrivstovuni.   
 
Ymiskt: 
 

 


