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Mál til umrøðu: 
 

1. Plagiatskipanin – URKUND 
Fróðskaparsetrið hevur onga skipan sum forðar fyri plagiati. Umboð fyri setrið hava verið á 
Glasi, fyri at kunna seg um plagiatskipanina URKUND. 
  
Urkund er sjálvvirkandi skipan, t.v.s. at so skjótt skipanin er goldin og sett til, riggar hon. 
Skipanin krevur ikki nakað av undirvísarum. Tá studenturin hevur latið inn á moodle, verður 
ein plagiatrapport gjørd (hetta kann taka eina løtu), sum metir uppgávuna móti alnetinum og 
øðrum grunnum. Undirvísari og studentur síggja rapportina, sum vísur júst, hvar plagiat er 
funnið, og hvaðani tað er funnið.   
 
Glasir, Miðnámsskúlin í Suðuroy og á Kambsdali brúka Urkund, og tað sama gera flestu 
universitet í okkara grannalondum. 
 
Á Glasi hava tey integrerað Urkund við moodle, hetta er sera ómakaleyst at seta upp, og 
undirvísarar og næmingar er ógvuliga glaðir fyri skipanina. 
 
Leiðslan er samd um at tað er neyðugt at seta eina tílíka skipan í verk. JM arbeiðir víðari við 
málinum.  
 

2. Nýggja heimasíðan - lýsing av útbúgvingunum 
Eftir ætlan verður nýggja heimasíðan tendrað 1. mars 2017. Í hesum sambandi er tað 
umráðandi, at kunningin um útbúgvingarnar er dagførd á heimasíðuni. Dekanarnir mugu 
streingja á, at útvega LSS neyðug tilfar.  
 

3. Universitetspedagogikum 
Starvsfólk á SSD hava eftirlýst møguleikanum fyri at taka universitetspedagogikum.  
Í løtuni verður arbeitt við at menna pedagogikum á NÁD, men hetta er ætlað 
miðnámslærarum. Útbúgvingin inniheldur almenna frálæru, fakliga frálæru og ein verkligan 
part. Útbúgvingin verður skipað sum eitt ára fulltíðarlestur og verður vónandi boðin út í heyst.  
 
Leiðslan samdist um, at NÁD skipar fyri verkstovu/innleiðsluskeiði fyri undirvísarunum á 
Setrinum.  



 

 
4. Ymiskt 

a. Felags tiltøk innanhýsis tiltøk  
Tosað varð um at fáa deildirnar og fyrisitingina at skipa fyri felags fundum við fakligum 
innihaldi. Tað vísir seg, at tað er torført at fáa reglusemi í tílík tiltøk, men tað er tørvur á at 
starvsfólk hittast uppá tvørs av deildunum.  
 

b. Móttøka fyri Turid 
Í sambandi við at Turið Sigurðardóttir, professari, fer úr starvi á Føroyamálsdeildini, verður 
almenn móttøka í høllini á Námsvísindadeildini fríggjadagin 3. mars kl. 15. 
 

c. Spurningur um Próvbókina  
Tað er komið fyri, at studentur er skrásettur staðin í studentaportalinum, men á 
próvbókablaðnum til próvbókina varð studenturin “ikki staðin”. Málið verður kannað.  
 


