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Mál til støðutakan: 
 

 Mannagongd fyri kreppuhjálp 
 
Ávísar tillagingar skulu gerast og Lestrarskrivstovan hevur fingið mannagongdina til 
hoyringar. Uppskotið verður lagt fram aftur á komandi leiðslufundi. 
 

 
Mál til umrøðu: 
 

 Próvdómarar – skipan og vegleiðing 
 
Setrið eigur at hava eina neyvari reglugerð fyri próvdómaraskipanina. Próvdómarar verða 
góðkendir av Mentamálaráðnum eftir tilmæli frá Setrinum fyri eitt fimm ára skeið. 
Núverandi próvdómaraskeið gongur út 31-03-2018. 
Próvdómarar verða settir eftir fakøki, men ásetingarnar kunnu gerast greiðari, t.d. fyri at 
forða fyri ógegnigum tilknýti millum lærara og próvdómara og lesandi.  
 
Møguliga eiga nýggir próvdómarar, ið ikki hava royndir við próvdøming, at fáa eitt skeið í 
hvat krevst fyri at vera próvdómari á Setrinum. Hetta eigur at samskipast av 
Lestrarskrivstovuni.  
 
Niðurstøða:  
Reglurnar um próvdómaraskipanina skulu endurskoðast, soleiðis at vit fáa eina góða og 
trygga skipan, sum hóskar til eitt lítið universitet. Verandi tilfar verður savnað inn og 
leiðslan ger útkast til nýggja skipan.  

  
 

 Hvussu skal Setrið samsýna adjungeraðum fyri ph.d.-vegleiðing 
 

Mál um samsýning til adjungeraði fyri ph.d. vegleiðing varð umrøtt. Tilmæli verður sent 
rektaranum.  
 

 



 

 
 

 
Frá kl. 10 
 

 Setrið skipar komandi heyst sum eina roynd fyri vegleiðingarverkstovu fyri fólk, ið 
ætla sær at søkja Granskingarráðið um styrk. 
 
Setrið eigur at gera eina leiðbeining um, hvørji atlit  starvsfólk á Setrinum skulu vera tilvitað 
um, tá tey søkja um styrk frá Granskingarráðnum. Tað vísir seg, at umsóknir um styrk 
koma ov seint, og liva ikki altíð upp til krøvini frá Granskingaráðnum.  
 
Setrið eigur at áseta eina freist fyri nær umsóknir til ph.d.-styrk skulu vera fyrisitingini í 
hendi, áðrenn umsóknin formliga kann sendast Granskingarráðnum.  
 
Heitt varð á Lestrarskrivstovuna at skipa fyri slíkari verkstovu í samstarvi við dekanar og 
granskarar, sum hava royndir á økinum. Elin B. Heinesen kallar inn til fund at tosa nærri 
um málið. 
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