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Mál til umrøðu: 

 

1. Útbúgvingar at bjóða út í 2017 --- at fráboða lestrarskrivstovuni 

 

Avgerð tikin um at hesar útbúgvingar verða bjóðaðar út 2017.  

 

Bachelorútbúgvingar:  

Føroyskt           

Lærara             

Námsfrøði         

Sjúkrarøktarfrøði   

Søga    

Orkuverkfrøði 

Politikkur og umsiting 

Sosialvísindi og samfelagsplanlegging 

Búskaparfrøði 

Hjánám í Støddfrøði 

Hjánám á FMD og SSD 

 

Masterútbúgvingar:  

Løgfrøði 

Føroyskt 

Meistaralæra 

Fólkaheilsa 

West Nordic Studies 

 

2. Ársfrágreiðing 

Tað hevur verið eitt sindur ógreitt um hvat skal við í ársfrágreiðingina undir punktið 

vísindaligar útgávur. 

Málið hevur verið umrøtt a deildunum, og yvirskipað kann sigast, at “miðling av vísindum” er 

viðkomandi at hava við í ársfrágreiðingini. Randi setir ivamálini upp soleiðis at avgerð kann 

takast á komandi leiðslufundi. Ein møguleiki at kunna um granskingina á deildunum kundi 

verið, at hvør deild fær 2 síður til gransking hvør.  



 

 

Miðað verður eftir at hava eitt útkast klárt 15. desember.  

 

3. Sjálvsmetingar fyri deildirnar --- umrøða 

Í januar 2017 verður farið undir at skipa sjálvseftirmetingar fyri deildirnar. Á SSD hevur skipað 

fyri eftirmetingum av útbúgvingunum saman við lesandi, hetta hevur riggað sera væl higartil, tí 

tað ber til at fylgja upp uppá viðurskifti sum koma undan kavi.   

 

4. Fundir millum Lestrarskrivstovu og dekanar 

Ynski er komið frá Lestrarskrivstovuni um at hitta dekanarnir meira regluliga. 

Lestrarskrivstovan kallar dekanarnir inn á fund eftir tørvi.   

 

5. Umrøða av mannagongd fyri útgjald av samsýning fyri arbeiði í verkætlanum 

Málið varð umrøtt. Semja er um, at peningur sum markaður til verkætlanir eigur sum 

meginregla ikki at verða útgoldin sum samsýning til starvsfólk á Setrinum. Málið verður tikið 

upp aftur á komandi leiðslufundi, tá ið málið er betur lýst.  

 

6. Serstøk kvota til føroysk lesandi á University of Oxford 

Í løtuni verður kannað, um tað ber til at gera eina avtalu við universitetið í Oxford, um serstaka 

kvotuskipan til lesandi á Setrinum, sum ynskja at taka masterúrbúgving á Oxford. JM 

samskiftir við Mentamálaráðið og Studna um málið.  

 

7. E-feingi 

Fundur hevur verið við Landsbókasavnið um E-feingi. Í løtuni kannar LB møguleikarnir at 

víðka um tilboðini/tíðarritini í E-feingi.  

 

8. Ph.d. verja 

Fríggjadagin 2. desember fer Heini Winthereig Rasmussen at verja ph.d.-ritgerð sína um rákið í 

og kring aliringar á sjónum.  

 

/JM 

 


