Setrið er framtíðin
Framtíðin er Setrið

Bachelorútbúgvingar
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Vælkomin á Setrið
Ert tú eitt forvitið menniskja? Hevur tú viljan til at vita og gera betur – til
at royna og finna útav? So skalt tú umhugsa at søkja tær hægri lestur á
Fróðskaparsetrinum.
Lestur á Fróðskaparsetrinum er serliga spennandi, tí at útbúgvingarnar hava
altjóða útsýni og dygd við støði í føroyskum viðurskiftum. Ert tú lesandi á
Setrinum, kanst tú hugsavna teg um títt fakøki, men dentur verður eisini lagdur
á tvørfakligt og praksisorienterað arbeiði, soleiðis at tú ert væl ílatin bæði til
víðari lestur og til at starvast í tíni yrkisgrein.
Tú kanst velja tær útbúgvingar, ið snúgva seg um náttúru og tøkni, samfelagsfrøði
og búskap, sjúkrarøkt og heilsu, burðadygga menning, løgfrøði, føroyskt mál,
bókmentir og søgu – ella kanska er tað læring og arbeiði við børnum og skúla
ungdómi, ið hevur tín áhuga.
Lestrarumhvørvið á Setrinum er merkt av, at lesandi knýta tøtt sambond
sínámillum. Harumframt gevur dagliga samskiftið við granskarar og undirvísarar
tær framúr møguleikar fyri tíðliga í lestrinum at fáa innlit í nýggja gransking og
at byggja faklig netverk.
Her hevur tú møguleikan at fordjúpa teg niður í minstu smálutir fyri at skilja tað
stóru heildina.
Vælkomin á Setrið.

Sigurð í Jákupsstovu
rektari

Bachelor of Art in Language and Literature

Bachelor of Art in History, Small Nations and Globalisation

Bachelor í føroyskum
- Mál og bókmentir

Bachelor í søgu
- Smátjóðir og altjóðagerð

Í hesi útbúgvingini fært tú fjølbroytta vitan
um føroyskt mál og føroyskar bókmentir
bæði søguliga og samtíðarliga. Í tí málsliga
partinum lærir tú um, hvørjar broytingar
eru farnar fram upp gjøgnum tíðirnar, og í tí
samtíðarliga partinum lærir tú um málbygnaðin
í nútíðarføroyskum. Ein týðandi partur í hesi
útbúgving er at sammeta føroyskt við onnur
norðurlandamál, og tí lærir tú eisini um tey.
Í tí bókmentaliga partinum lærir tú bæði
um ymisk tíðarskeið í bókmentasøguni og
at greina bókmentaligar tekstir við støði í
vísindaligum háttaløgum. Tú fært innlit í
hugsjónarlig rák, og hvussu hesi hava ávirkað
føroyskar og norðurlendskar bókmentir,
og tú ognar tær førleika at nýta hóskandi
vísindalig hugtøk, tá tú skalt skriva ella tosa um
bókmentir, antin søguliga ella samtíðarliga.
Umframt málsligar og bókmentaligar lærugreinir fært tú skeið í vísindaástøði og samskifti
og fjølmiðlum.
Bachelorútbúgvingin í føroyskum tekur trý ár;
nøkur skeið eru kravd, og nøkur kanst tú velja
eftir egnum áhuga. Útbúgvingin endar við eini
BA-ritgerð.
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Upptøkutreytir
Treyt fyri upptøku er gymnasialt miðnáms
skúlaprógv við próvtalinum 7 í føroyskum eftir
7-talsstiganum og 8 eftir 13-talsstiganum.
Aðrar fortreytir við javnsettum kunnleikastigi
kunnu góðtakast eftir nærri meting.

Framtíðarmøguleikar
Útbúgvingin gevur starvsmøguleikar, har
hollur kunnleiki til móðurmál og bókmentir
er neyðugur, t.d. innan miðlar, fyrisiting,
granskingarstovnar og í undirvísing.
Útbúgvingin gevur grundarlag fyri fjøl
táttaðum og spennandi arbeiðsøkjum, har
góðir málsligir førleikar og innlit í bókmenta
søgu eru neyðug, t.d. í miðlunum, á forløgum,
í fyrisiting, á granskingarstovnum og í
undirvísing. Útbúgvingin er harumframt
grundarlag fyri framhaldandi lestur á
masterstigi.

Nærri kunning
www.setur.fo, við at venda tær til lestrar
vegleiðingina: FMD-studvegl@setur.fo, ella
við at venda tær til Jógvan í Lon Jacobsen,
útbúgvingarleiðara, jogvanlj@setur.fo

Útbúgvingarnar á Søgu- og samfelagsdeildini
á Setrinum eru tvørvísindaligar, ið merkir, at
tað verður tikið støði í praktiskum søgu- og
samfelagsligum viðurskiftum við stórum
denti á spurdómsstýrda læring. Tú kemur
at ganga til nógvar fyrilestrar, men tú lærir
harafturat sjálvstøðugt arbeiðslag, samstarv og
kritiska støðutakan, hetta ikki minst gjøgnum
verkætlanararbeiði.
Tey bæði fyrstu árini eru støðisár, har læru
greinirnar í ávísan mun eru tær somu sum í
Politikki og umsiting og Sosialvísindum og
samfelagsplanlegging.
Søga - Smátjóðir og altjóðagerð er fyri tey,
sum hava áhuga fyri søgu við serligum atliti at
smátjóðum og teirra avbjóðingum.
Her lærir tú m.a.:
• um søguvísindaligt arbeiðslag
• um føroyska søgu og alheimssøgu
• um altjóða politikk og modernitet
• um nationalismu og etnisitet
• um smátjóðir í danska ríkinum

Upptøkutreytir
Til tess at verða upptikin at lesa bachelor í
søgu – Smátjóðum og altjóðagerð krevst
bókligt (t.e. gymnasialt) miðnámsprógv. Verður
søkt eftir kvotu 2, kunnu aðrar fortreytir við
javnsettum kunnleikastøði góðtakast eftir
nærri meting.

Framtíðarmøguleikar
Søga - Smátjóðir og altjóðagerð er lesturin
fyri tey, sum innan ymisk øki ynskja at arbeiða
við avbjóðingum hjá smátjóðum, men gevur
eisini nógvar aðrar kvalifikatiónir, so sum
víðari lestur, sum m.a. gevur førleikar til hægri
undirvísingar- ella granskingarstørv.
Við okkara útbúgvingum ert tú væl ílatin
bæði til arbeiðsmarknaðin og til víðari lestur á
masterstigi.

Nærri kunning
www.setur.fo, við at venda tær til lestrar
vegleiðingina: SSD-studvegl@setur.fo, ella
við at venda tær til Hans Andrias Sølvará,
útbúgvingarleiðara, hansas@setur.fo

Hvussu long er lestrartíðin? 3 ár - 180 ECTS

Hvussu long er lestrartíðin? 3 ár - 180 ECTS

Nær er umsóknarfreistin? Kvota 2: 15. apríl 2016 · Kvota 1: 1. juli 2016

Nær er umsóknarfreistin? Kvota 2: 15. apríl 2016 · Kvota 1: 1. juli 2016

Hvussu nógv lesandi sleppa inn á útbúgvingina? Umleið 20

Hvussu nógv lesandi sleppa inn á útbúgvingina? Umleið 20

Hvar er lærustovnurin? Føroyamálsdeildin, V.U. Hammershaimbs gøta 16, Tórshavn

Hvar er lærustovnurin? Søgu- og samfelagsdeildin, Jónas Broncks gøta 25, Tórshavn
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Bachelor of Social Science in Politics and Administration

Bachelor of Social Science in Social Science and Planning

Bachelor í politikki
og umsiting

Bachelor í sosialvísindum
og samfelagsplanlegging

Útbúgvingarnar á Søgu- og samfelagsdeildini
á Setrinum eru tvørvísindaligar, ið merkir, at
tað verður tikið støði í praktiskum søgu- og
samfelagsligum viðurskiftum við stórum
denti á spurdómsstýrda læring. Tú kemur
at ganga til nógvar fyrilestrar, men tú lærir
harafturat sjálvstøðugt arbeiðslag, samstarv
og kritiska støðutakan, ikki minst gjøgnum
verkætlanararbeiði.
Tey bæði fyrstu árini eru støðisár, har læru
greinirnar í ávísan mun eru tær somu sum
í Søgu og Sosialvísindum og samfelags
planlegging.
Politikkur og umsiting er fyri tey, sum hava
áhuga í, hvussu politikkur verður skaptur,
reguleraður og broyttur.
Her lærir tú m.a.:
• um samfelagsvísindalig ástøði og háttaløg
• um tvørvísindi og verkætlanararbeiði
• um føroyskan og altjóða politikk
• um stýrisskipanir, demokrati og vald
• um hvussu almennur politikkur verður
umsitin og reguleraður

Upptøkutreytir
Til tess at verða upptikin at lesa bachelor
í politikki og umsiting krevst bókligt (t.e.
gymnasialt) miðnámsprógv. Verður søkt eftir
kvotu 2, kunnu aðrar fortreytir við javnsettum
kunnleikastøði góðtakast eftir nærri meting.

Framtíðarmøguleikar
Politikkur og umsiting er lestur fyri tey, sum
hava hug at starvast innan politikk, almenna
umsiting, ella á privatum fyritøkum.
Við okkara útbúgvingum ert tú væl ílatin
bæði til arbeiðsmarknaðin og til víðari lestur á
masterstigi.

Nærri kunning
www.setur.fo, við at venda tær til lestrar
vegleiðingina: SSD-studvegl@setur.fo, ella
við at venda tær til Jens Christian Svabo
Justinussen, útbúgvingarleiðara, jensj@setur.fo

Útbúgvingarnar á Søgu- og samfelagsdeildini
á Setrinum eru tvørvísindaligar, ið merkir, at
tað verður tikið støði í praktiskum søgu- og
samfelagsligum viðurskiftum við stórum denti
á spurdómsstýrda læring. Tú kemur at ganga
til nógvar fyrilestrar, men tú lærir harafturat
sjálvstøðugt arbeiðslag, samstarv og kritiska
støðutakan - hetta ikki minst gjøgnum
verkætlanararbeiði. Tey bæði fyrstu árini eru
støðisár, har lærugreinarnar í ávísan mun eru
tær somu sum í Politikki og umsiting og í
Søgu.
Sosialvísindi og samfelagsplanlegging er fyri
tey, sum hava áhuga í samfelagsskipanum, og
hvussu hesar skipanir regulerast og mennast.
Her lærir tú m.a:
• um samfelagsvísindalig ástøði og háttalag
• um tvørvísindi og verkætlanararbeiði
• um vælferð, vælferðarsamfelag og
		 vælferðarskipanir
• um samanspælið millum almennan politikk,
		 marknað og sivilsamfelag
• um hvussu institusjónir og organisasjónir
		 virka, stýrast og mennast

Upptøkutreytir
Til tess at verða upptikin at lesa bachelor í
sosialvísindum og samfelagsplanlegging
krevst bókligt (t.e. gymnasialt) miðnámsprógv.

Framtíðarmøguleikar
Sosialvísindi og samfelagsplanlegging er
lestur fyri tey, sum hava áhuga at starvast
innan almennar, alment gagnligar og privatar
organisasjónir, men gevur eisini nógvar aðrar
førleikar, eitt nú til víðari lestur.
Við okkara útbúgvingum ert tú væl ílatin
bæði til arbeiðsmarknaðin og til víðari lestur á
masterstigi.

Nærri kunning
www.setur.fo, við at venda tær til lestrar
vegleiðingina: SSD-studvegl@setur.fo, ella
við at venda tær til Jens Christian Svabo
Justinussen, útbúgvingarleiðara, jensj@setur.fo

Hvussu long er lestrartíðin? 3 ár - 180 ECTS

Hvussu long er lestrartíðin? 3 ár - 180 ECTS

Nær er umsóknarfreistin? Kvota 2: 15. apríl 2016 · Kvota 1: 1. juli 2016

Nær er umsóknarfreistin? Kvota 2: 15. apríl 2016 · Kvota 1: 1. juli 2016

Hvussu nógv lesandi sleppa inn á útbúgvingina? Umleið 20

Hvussu nógv lesandi sleppa inn á útbúgvingina? Umleið 20

Hvar er lærustovnurin? Søgu- og samfelagsdeildin, Jónas Broncks gøta 25, Tórshavn

Hvar er lærustovnurin? Søgu- og samfelagsdeildin, Jónas Broncks gøta 25, Tórshavn
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Bachelor of Science in Nursing

Bachelor in Education

Bachelor í sjúkrarøktarfrøði

Bachelor í undirvísing
- Fólkaskúlalærari

Útbúgvingin til sjúkrarøktarfrøðing tekur 4 ár.
Endamálið við útbúgvingini er at geva lesandi
førleika til eftir lokna útbúgving at kunna virka
sjálvstøðugt sum sjúkrarøktarfrøðingur og vera
við í fakligum og tvørfakligum samarbeiði.
Útbúgvingin fatar um ástøðiliga undir
vísing á Setrinum samanlagt í 2 ½ ár,
og kliniska undirvísing samanlagt í 1 ½
ár, á ymiskum deildum á sjúkrahúsum,
ellis- og røktarheimum, viðgerðar og fyri
byrgingarstovnum, í heimatænastuni kring
landið og í venjingarstovu á Setrinum.
Útbúgvingin skal, í samsvari við ta samfelags
ligu, vísindaligu og tøkniligu menningina
og tørvin á sjúkrarøkt, geva teimum lesandi
førleika í ástøðiligum og kliniskum sjúkra
røktarkunnleika.

Verður søkt eftir kvotu 2, kunnu aðrar for
treytir við javnsettum kunnleikastøði góð
takast eftir nærri meting. Tey, sum søkja inn
at lesa sjúkrarøktarfrøði, skulu hava fyrstu
hjálparprógv. Er prógvið eldri enn 3 ár í
september 2016, skal skeiðið takast umaftur.
Sjúkrarøktarfrøðideildin skipar fyri skeiði í
fyrstuhjálp, áðrenn skúlaárið byrjar. Lesandi
rinda skeiðskostnað.

Framtíðarmøguleikar
Við útbúgvingini sum sjúkrarøktarfrøðingur
fært tú førleika til at røkta sjúk fólk í øllum
aldri og lívsstøðum. Tú fært eisini førleika at
fyribyrgja sjúku og fremja heilsu.
B.Sc.-lesturin til sjúkrarøktarfrøðing gevur
atgongd til master- og kandidatútbúgvingar
innan bæði sjúkrarøktarfrøði og onnur øki.

Upptøkutreytir

Nærri kunning

Til tess at verða upptikin á útbúgvingina í
sjúkrarøkarfrøði á bachelorstigi krevst bókligt
(t.e. gymnasialt) miðnámsprógv við nóg
góðum miðaltali.

www.setur.fo, við at venda tær til lestrar
vegleiðingina: johild.dulavík@skulin.fo, ella
við at venda tær til Súsonnu M. Mortensen,
útbúgvingarleiðara, susannam@setur.fo

Lesturin tekur tilsamans 4 ár og gevur yrkis
førleika til lærara.
• 1. lestrarár er skipað við grundskeiðum í
námsfrøði, sálarfrøði, didaktikk, føroyskum
og støddfrøði.
• 2. og 3. lestrarár er linjulestur, har tey
lesandi nema sær fakliga, námsfrøðiliga og
didaktiska servitan innan ávís fakøki umframt
framhaldsskeið í námsfrøði, sálarfrøði og
didaktikk.
• 4. lestrarár er linjulestur. B.Ed.- verkætlanin
verður skrivað í endanum á 4. lestrarári.
Linjulestur fatar um lærugreinirnar, sum
eru í føroyska fólkaskúlanum, eitt nú:
føroyskt, danskt, enskt, týskt, kristni, søga,
samfelagsfrøði, lívfrøði, landalæra, alis-/
evnafrøði, støddfrøði, myndlist, handarbeiði,
smíð, heimkunnleiki, ítrótt, tónleik og náttúru
& tøkni.
Í nøkrum av linjugreinunum er samlestur
millum námsfrøðinga- og læraralesandi.
Felagslinjugreinirnar eru: innskúling/skúla
búgving, námsfrøðilig leiðsla og fyrisiting,
sernámsfrøði.
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Til ber at lesa partar av lestrinum uttanlands.
Hetta kann gerast í triðja ella fjórða lestrarári, tá
ið linjulesturin er á skránni.

Upptøkutreytir
Til tess at verða upptikin á læraraútbúgving
krevst bókligt (t.e. gymnasialt) miðnámsprógv.
Verður søkt eftir kvotu 2, kunnu aðrar fortreytir
við javnsettum kunnleikastøði góðtakast eftir
nærri meting.

Framtíðarmøguleikar
Nógvir fjølbroyttir starvsmøguleikar eru innan
menning og læring, har nýggj vitan støðugt
gevur nýggjar, spennandi avbjóðingar. Í
lærarayrkinum arbeiðir tú við børnum og
ungum í nógvum ymiskum aldri og innan
nógv ymisk spennandi fakøki.
B.Ed.-prógvið gevur atgongd til master- og
kandidatútbúgvingar innan námsfrøðiliga og
didaktiska økið.

Nærri kunning
www.setur.fo, við at venda tær til
lestrarvegleiðingina: paulinap@setur.
fo, ella við at venda tær til Janus Jensen,
útbúgvingarleiðara, janusj@setur.fo

Hvussu long er lestrartíðin? 4 ár - 240 ECTS

Hvussu long er lestrartíðin? 4 ár - 240 ECTS

Nær er umsóknarfreistin? Kvota 2: 15. apríl 2016 · Kvota 1: 1. juli 2016

Nær er umsóknarfreistin? Kvota 2: 15. apríl 2016 · Kvota 1: 1. juli 2016

Hvussu nógv lesandi sleppa inn á útbúgvingina? 30

Hvussu nógv lesandi sleppa inn á útbúgvingina? Umleið 35

Hvar er lærustovnurin? Sjúkrarøktarfrøðideildin, Jónas Broncks gøta 25, Tórshavn

Hvar er lærustovnurin? Námsvísindadeildin, Frælsið 20, Tórshavn
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Bachelor in Social Education

Bachelor of Science in Biological Ecology

Bachelor í námsfrøðiligum
arbeiði - Námsfrøðingur

Bachelor í vistfrøði

Lesturin tekur tilsamans 4 ár og er skipaður
sum ein fýra ára B.Ed.-útbúgving, ið gevur
yrkisførleika sum námsfrøðingur.

Til ber at lesa partar av lestrinum uttanlands.
Hetta kann gerast í triðja ella fjórða lestrarári, tá
ið linjulesturin er á skránni.

• 1. lestrarár er skipað við undirvísing í grundfakum, har ymisk vitanarøki innan menning
og sosialisering í sambandi við børn og ung
eru á skránni.
• 2. lestrarár er savnað um ávís kjarnuøki. Fyrra
hálvárið er savnað um serøkið, seinna hálvárið um skeiðini: 1) barna og ungdóms-	
mentan, 2) kreativt námsfrøðilig virksemi,
3) málmenning og mentan og 4) menniskja,
stovnur og samfelag.
• 3. og 4. lestrarár eru linjulestur, har tey
lesandi nema sær fakliga, námsfrøðiliga og
didaktiska servitan innan ávís fakøki.

Upptøkutreytir

Linjulestur hevur fakøkini smábarna
pedagogikk, estetiskar lærutilgongdir og
kreativa barnið umframt fakøkið heilsa,
kroppur og rørsla. Eisini eru felags linjur
ímillum námsfrøðinga og læraralesandi:
innskúling/skúlabúgving, sernámsfrøði,
námsfrøðilig leiðsla og fyrisiting.
Í seinnu helvt av 8. hálvu verður arbeitt við eini
bachelorverkætlan.

Til at verða upptikin at lesa námsfrøði á
bachelorstigi krevst bókligt (t.e. gymnasialt)
miðnámsprógv. Verður søkt eftir kvotu
2, kunnu aðrar fortreytir við javnsettum
kunnleikastøði góðtakast eftir nærri meting.

Framtíðarmøguleikar
Nógvir fjølbroyttir starvsmøguleikar eru innan
námsfrøðiliga øki, har nýggj vitan støðugt
gevur nýggjar spennandi avbjóðingar. Sum
námsfrøðingur kanst tú arbeiða í vøggustovu,
barnagarði, frítíðarskúla, ungdómshúsi, og á
nógvum økjum innan serøkið.
B.Ed.-lesturin gevur atgongd til master- og
kandidatútbúgvingar innan námsfrøðiliga og
didaktiska økið.

Nærri kunning
Nærri kunning fæst á www.setur.fo, við at venda
tær til lestrarvegleiðingina: paulinap@setur.fo,
ella við at venda tær til Anniku Antoniussen,
útbúgvingarleiðara, annikaa@setur.fo

Útbúgvingin gevur hollar, fakligar lív- og
vistfrøðiligar førleikar. Á hesi lestrarleiðini
arbeiðir tú til dømis við fiskastovnum og
stovnsrøkt, føðslugrundarlagnum í havinum,
eins og tú kannar og greinar vistfrøðina á
landi. Tú fært høvi at kanna árinini av alheims
upphitingini á sjógvi og landi, umframt at lýsa
ymisk sløg av dálking, og hvussu dálkingin
ávirkar menniskju, plantur, djór og smáverur.

Miðaltalið í hvørjari av nevndu lærugreinum
skal vera í minsta lagi 4 eftir 7-stiganum ella 7
eftir 13-stiganum. Miðaltalið verður roknað av
skrivligum og munnligum próvtalsúrslitum og
av endaligum ársmetum.

Flestu skeið eru løgd soleiðis til rættis, at tú
skiftir ímillum ástøði, starvsstovuvenjingar
og feltarbeiði. Onkur skeið verða hildin um
summarið. Tú fært førleikar at avmarka, seta
fram og greina vistfrøðiligar spurningar og
greiðsluevni. Gávurnar at tulka rá kanningar
úrslit og seta tey í eitt fakligt, vinnuligt og
samfelagsligt høpi verða stuðlaðar og styrktar.

Framtíðarmøguleikar

Útbúgvingin er skipað sum 3 ára bachelor
útbúgving eftir altjóða leisti, men sum nakað
serstakt tekur undirvísingin støði í føroysku
náttúruni og teimum djórum, plantum og
fólkum, sum liva í Føroyum.

Upptøkutreytir
Treyt fyri upptøku er, at umsøkjari hevur
miðnámsprógv við:
• alisfrøði á B-stigi
• støddfrøði á B-stigi
• evnafrøði á B-stigi

Verður søkt eftir kvotu 2, kunnu aðrar fortreytir
við javnsettum kunnleikastøði góðtakast eftir
nærri meting.

Útbúgvingin gevur tær grundarlag fyri
fjøltáttaðum og spennandi arbeiðsøkjum.
Nøkur dømi eru:
• serkøn/ur í orku- og býarplanlegging
• ráðgevi í burðardyggari menning
• vísindajournalistur
• umhvørvisráðgevi í privata og almenna
geiranum
• undirvísing
Eftir at hava tikið hesa útbúgvingina hevur tú
eisini møguleika at útbúgva teg víðari á øðrum
universitetum kring heimin.

Nærri kunning
www.setur.fo, við at venda tær til lestrar
vegleiðingina: NVD-studvegl@setur.fo,
ella við at venda tær til Hórald Joensen,
útbúgvingarleiðara, horaldurj@setur.fo

Hvussu long er lestrartíðin? 4 ár - 240 ECTS

Hvussu long er lestrartíðin? 3 ár - 180 ECTS

Nær er umsóknarfreistin? Kvota 2: 15. apríl 2016 · Kvota 1: 1. juli 2016

Nær er umsóknarfreistin? Kvota 2: 15. apríl 2016 · Kvota 1: 1. juli 2016

Hvussu nógv lesandi sleppa inn á útbúgvingina? Umleið 35

Hvussu nógv lesandi sleppa inn á útbúgvingina? Umleið 8

Hvar er lærustovnurin? Námsvísindadeildin, Frælsið 20, Tórshavn

Hvar er lærustovnurin? Náttúruvísindadeildin, Nóatún 3, Tórshavn
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Bachelor of Science in Marine Biology

Bachelor of Science in Molecular Life Sciences

Bachelor í havlívfrøði

Bachelor í mýlskari lívfrøði

Á havlívfrøðilestrarleiðini fært tú hollan kunn
leika um havið og lívið í havinum eins og
veðurfrøðilig árin, ið ávirka Føroyar og restina
av jarðarknøttinum. Víst verður á haldgóðar
loysnir. Dentur verður lagdur á alisfrøðiligu og
evnafrøðiligu eginleikarnar í havinum, og tú
fært eisini innlit í fiskaaling.

Á hesi lestrarleiðini fært tú eitt grundleggjandi
og breitt innlit í mýlska lívfrøði. Tú lærir um
lívfrøðiligar tilgongdir á mýlskum stigi og á
kyknu- og lívverustigi.

Holl havfrøðilig vitan er av týdningi fyri
umsiting av okkara dýrabara tilfeingi, sum
er undir støðugari hóttan av ovurveiðu,
umhvørvisdálking, tráheysting og veður
lagsbroytingum. Tú fært førleikar at
avmarka, seta fram og greina havfrøðiligar
spurningar og greiðsluevni. Gávurnar at
tulka rá kanningarúrslit og seta tey í eitt
fakligt, vinnuligt og samfelagsligt høpi verða
stuðlaðar og styrktar.
Útbúgvingin er skipað sum 3 ára bachelor
útbúgving eftir altjóða leisti, men sum nakað
serstakt tekur undirvísingin støði í føroysku
náttúruni og teimum djórum, plantum og
fólkum, sum hava lagað seg til umhvørvið í
Føroyum.

Upptøkutreytir
Treyt fyri upptøku er, at umsøkjari hevur
miðnámsprógv við:
• alisfrøði á B-stigi
• støddfrøði á B-stigi
• evnafrøði á B-stigi

Miðaltalið í hvørjari av nevndu lærugreinum
skal vera í minsta lagi 4 eftir 7-stiganum ella 7
eftir 13-stiganum. Miðaltalið verður roknað av
skrivligum og munnligum próvtalsúrslitum og
av endaligum ársmetum.
Verður søkt eftir kvotu 2, kunnu aðrar fortreytir
við javnsettum kunnleikastøði góðtakast eftir
nærri meting.

Framtíðarmøguleikar
Útbúgvingin gevur tær grundarlag fyri
fjøltáttaðum og spennandi arbeiðsøkjum.
Nøkur dømi eru:
• á granskingarstovnum
• í almennum leiðslum
• hjá friðingarmyndugleikum
• í ráðgevingarfyritøkum
• sum vísindajournalistur
• í undirvísing
• sum kunningarserkøn/ur
Eftir at hava tikið hesa útbúgvingina hevur tú
eisini møguleika at útbúgva teg víðari á øðrum
universitetum kring heimin.

Nærri kunning
www.setur.fo, við at venda tær til lestrar
vegleiðingina: NVD-studvegl@setur.fo,
ella við at venda tær til Hórald Joensen,
útbúgvingarleiðara, horaldurj@setur.fo

Ein týðandi partur av lívvísindum snýr seg um
DNA-tøkni. Henda verður millum annað nýtt til
at finna orsøkir til fleiri ílegugrundaðar sjúkur í
Føroyum.
Útbúgvingin er hugalig og fjølbroytt við
fyrilestrum, starvsstovuarbeiði, evnislestri,
lestrarvitjanum og egnum verkætlanum.
Tú fært førleikar at avmarka, seta fram og
greina spurningar og greiðsluevni í mýlskum
lívvísindum. Gávurnar at tulka rá kanningarúrslit
og seta tey í eitt fakligt, vinnuligt og sam
felagsligt høpi verða stuðlaðar og styrktar.
Útbúgvingin er skipað sum 3 ára bachelor
útbúgving eftir altjóða leisti, men sum nakað
serstakt tekur undirvísingin støði í føroysku
náttúruni og teimum djórum, plantum og
fólkum, sum hava lagað seg til umhvørvið og
lívið í Føroyum.

Miðaltalið í hvørjari av nevndu lærugreinum
skal vera í minsta lagi 4 eftir 7-stiganum ella 7
eftir 13-stiganum. Miðaltalið verður roknað av
skrivligum og munnligum próvtalsúrslitum og
av endaligum ársmetum.
Verður søkt eftir kvotu 2, kunnu aðrar fortreytir
við javnsettum kunnleikastøði góðtakast eftir
nærri meting.

Framtíðarmøguleikar
Útbúgvingin gevur tær grundarlag fyri
fjøltáttaðum og spennandi arbeiðsøkjum.
Nøkur dømi eru:
• í heiligvágsídnaðinum
• í sjúkrahúsverkinum
• á universitetum
• á granskingarstovnum
• í undirvísing
• sum kunningarserkøn/ur
Eftir at hava tikið hesa útbúgvingina hevur tú
eisini møguleika at útbúgva teg víðari á øðrum
universitetum kring heimin.

Upptøkutreytir

Nærri kunning

Treyt fyri upptøku er, at umsøkjari hevur
miðnámsprógv við:
• alisfrøði á B-stigi
• støddfrøði á B-stigi
• evnafrøði á B-stigi

www.setur.fo, við at venda tær til
lestrarvegleiðingina: NVD-studvegl@setur.
fo, ella við at venda tær til Hórald Joensen,
útbúgvingarleiðara, horaldurj@setur.fo

Hvussu long er lestrartíðin? 3 ár - 180 ECTS

Hvussu long er lestrartíðin? 3 ár - 180 ECTS

Nær er umsóknarfreistin? Kvota 2: 15. apríl 2016 · Kvota 1: 1. juli 2016

Nær er umsóknarfreistin? Kvota 2: 15. apríl 2016 · Kvota 1: 1. juli 2016

Hvussu nógv lesandi sleppa inn á útbúgvingina? Umleið 8

Hvussu nógv lesandi sleppa inn á útbúgvingina? Umleið 8

Hvar er lærustovnurin? Náttúruvísindadeildin, Nóatún 3, Tórshavn

Hvar er lærustovnurin? Náttúruvísindadeildin, Nóatún 3, Tórshavn
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Bachelor of Science in Software Engineering

Bachelor of Science in Economics and Management

Bachelor í KT-verkfrøði

Bachelor í búskaparfrøði

Í 3-ára bachelorútbúgvingini í KT-verkfrøði
lærir tú um teldufrøði og forritan, støddog hagfrøði, algoritmur og dátubygnað,
dátugrunnar og KT-skipanir, dátusamskifti
umvegis føst og tráðleys net, internet og webskipanir, verkætlanarleiðslu og fíggjarstýring.
Høvuðsdenturin í útbúgvingini er á bygnað,
nýtslu og forritan av KT-skipanum – her undir
software-menning og KT-verkætlanarleiðsla av
tekniskum, fyrisitingarligum og handilsligum
telduskipanum. Dentur verður lagdur á
KT-evni, sum geva góðar vinnumøguleikar í
føroyskari og altjóða KT-vinnu og samfelags
fyrisiting, t.d. app-forritan.
Góðir málførleikar í enskum, føroyskum og
skandinaviskum máli eru neyðugir. Uml. 30%
av skeiðunum eru t.d. skipað sum fjarlestur
frá Mittuniversitetinum í Svøríki við enskum
og svenskum máli. Flestu fjarlesturskeið hava
stuðulsundirvísing í Føroyum.

Upptøkutreytir
Treyt fyri upptøku er, at umsøkjari hevur
miðnámsprógv við støddfrøði á B- ella A-stigi.
Miðaltalið í nevndu lærugrein skal vera í
minsta lagi 4 á B-stigi ella minst 2 á A-stigi eftir
7-stiganum. Hetta svarar til í minsta lagi 7 á
B-stigi ella minst 6 á A-stigi eftir 13-stiganum.
Miðaltalið verður roknað av skrivligum og
munnligum próvtalsúrslitum og endaligum

ársmetum. Verður søkt eftir kvotu 2, kunnu
aðrar fortreytir við javnsettum kunnleikastøði
góðtakast eftir nærri meting.

Framtíðarmøguleikar
Sum KT-verkfrøðingur hevur tú fjølbroyttar
arbeiðsmøguleikar innan KT-menning, forritan
og verkætlanarleiðslu; KT-rakstur og –trygd;
heimasíðuskipanir, spøl, lýsingar og appur;
undirvísing í KT, menning og rakstur av
undirvísingaramboðum; umframt gransking
og ráðgevandi verkfrøði, dátuinnsavning og
-viðgerð, teldusimulering. KT-verkfrøðingar
arbeiða við teldumodellum og stórum
dátunøgdum t.d. innan fjarskifti, bankaog tryggingarvirksemi, ílegugransking,
veðurlagsgransking og orkusparing.
M.Sc.-avtalur eru við DTU (dtu.dk, Computer
Sc.&Eng., Digital Media Eng., Telecomm.)
og MIUN (miun.se, Computer Eng.). Dømir
um upptøkur eru eisini frá ITU (itu.dk) og KU
(diku.dk). KT-verkfrøði kann við møguligum
avmarkingum eisini vera støði undir víðari
útbúgvingum við onnur universitet.

Nærri kunning
www.setur.fo ella við at venda tær til lestrar
vegleiðingina: NVD-studvegl@setur.fo ella
til útbúgvingarleiðaran, Hannes Gislason:
hannesg@setur.fo

Endamálið við útbúgvingini er at geva lesandi
førleika til eftir lokna útbúgving at virka sjálv
støðugt í privatum ella almennum starvi ella
fara undir víðari lestur uttanlands.
Útbúgvingin er skipað sum 3 ára bachelor
útbúgving eftir altjóða leisti, men sum nakað
serstakt tekur útbúgvingin støði í føroyska
samfelagnum og teimum viðurskiftum,
føroyskir borgarar, fyritøkur og myndugleikar
liva undir.
Tey bæði fyrstu árini eru støðisár, har tú fær
hollar førleikar í samfelagsbúskaparfrøði,
virkisbúskaparfrøði umframt støddfrøði og
hagfrøði.
Tú fært til dømis innlit í ástøði og praksis um:
• Konjunktursveiggj
• Altjóða handil
• Fíggjarmarknaðir
• Organisasjón og leiðslu

Upptøkutreytir
Treyt fyri upptøku er, at umsøkjari hevur mið
námsprógv við støddfrøði á B-stigi.
Verður søkt eftir kvotu 2, kunnu aðrar fortreytir
við javnsettum kunnleikastøði góðtakast eftir
nærri meting.

Framtíðarmøguleikar
Útbúgvingin gevur tær fjøltáttaður starvs
møguleikar innan almenna fyrisiting og í
privatum fyritøkum.
Sum bachelor í búskaparfrøði (B.Sc. in
Economics and Management) ert tú væl ílatin
til víðari lestur á masterstigi uttanlands.

Nærri kunning
www.setur.fo ella við at venda tær til lestrar
vegleiðingina: SSD-studvegl@setur.fo, ella
við at venda tær til Jóannes Jacobsen,
útbúgvingarleiðara, jóannesj@setur.fo

Á triðja ári fært tú við vallærugreinum og
bacheloruppgávu møguleika at leggja
serstakan dent á antin samfelagsbúskaparlig
evni, sum til dømis búskaparvøkstur og
tilfeingisvinnur, ella virkisbúskaparlig
evni, sum til dømis marknaðarføring og
starvsfólkaleiðslu.

Hvussu long er lestrartíðin? 3 ár - 180 ECTS

Hvussu long er lestrartíðin? 3 ár - 180 ECTS

Nær er umsóknarfreistin? Kvota 2: 15. apríl 2016 · Kvota 1: 1. juli 2016

Nær er umsóknarfreistin? Kvota 2 - 15. apríl 2016 Kvota 1 - 1. juli 2016

Hvussu nógv lesandi sleppa inn á útbúgvingina? Umleið 30-40

Hvussu nógv lesandi sleppa inn á útbúgvingina? Umleið 20

Hvar er lærustovnurin? Náttúruvísindadeildin, Nóatún 3, Tórshavn

Hvar er lærustovnurin? Søgu- og samfelagsdeildin, Jónas Broncks gøta 25, Tórshavn
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Ráð teirra lesandi

Lestur og peningur

Endamálið hjá Ráði teirra lesandi (RTL) er at umboða lesandi á Setrinum og at røkja teirra
áhugamál í samstarvi við setursleiðslu, undirvísarar og onnur starvsfólk á stovninum. Í
samlaða ráðnum situr eitt umboð og eitt eykaumboð fyri hvørja deild. Afturat hesum eru
lokal Ráð teirra lesandi á hvørjari deild við umleið seks umboðum.

Studentaárini og peningur ganga sjáldan hond í hond. Tað kunnu tó vera búskaparligar
orsøkir til at lesa í Føroyum. Eitt er, at ein kann búgva hjá foreldrunum (ella fara heim til ein
døgurða av og á), men sammett við aðrastaðni skal ein ikki gjalda skatt av sínum lestrarstuðli
í Føroyum.

Ráðið heldur til í lestrarhúsinum í Fr. Petersens gøtu 9, har tað eisini eru lestrar- og bólka
høli til lesandi á Setrinum. Seinasta árið hevur ráðið serliga arbeitt við at betra um lestrar
umhvørvið. Eitt nú við at skipa lestrarráðini á deildunum og saman við starvsfólkum á Setrinum
at skipa fyri valinum av stýrislimi, har lesandi valdu sítt umboð í stýrið hjá Setrinum. Komandi
ár verður arbeitt við at seta eina tutorskipan í verk millum lesandi á Setrinum.

Øll lesandi á Setrinum fáa stuðul frá Studna, um tey lúka treytirnar. Stuðulin verður útgoldin
eina ferð um mánaðin, 11 mánaðir um árið. Í juli er eingin stuðul.

Seturskafe
Ráðið skipar fyri Seturskafe í Fr. Petersens gøtu 9 hvørt fríggjakvøld. Har hava lesandi
møguleika at hittast.

RTL hevur virknan leiklut í:
• Lestrarráðunum á deildunum, sum eru ráðgevandi eindir undir dekaninum, ið millum annað
umrøða útbúgvingarendamál og meta um góðsku á útbúgvingum. Lestrarráðið er mannað við
undirvísarum og lesandi.
• Akademiska ráðnum, sum er ráðgevandi eindin hjá Rektaranum. Akademiska ráðið er mannað
við undirvísarum, lesandi og leiðslu. Akademiska ráðið viðger millum annað strategiskar og
fíggjarligar raðfestingar.

Stuðulin er:
Hægri studningur
Lán

Stuðul um árið í 11 mðr.
kr. 41.965,kr. 26.609,-

Stuðul um mánaðin
kr. 3.815,kr. 2.419,-

Ferðastudningur innanoyggja
Meginreglan í skipanini er, at øll lesandi, ið hava fyri neyðini at nýta Strandfaraskip Landsins,
ferðast ókeypis aftur og fram í skúla einaferð um dagin, uttan mun til fjarstøðu frá skúlanum.
Tó skal gjaldast 50 kr. fyri elektroniska kortið, ið verður útflýggjað.

Aðrar inntøkur
Studningurin verður inntøkujavnaður í mun til egna A-inntøku. Er miðal útgoldna A-inntøkan
hjá umsøkjaranum undir 20.000 kr. um mánaðin í lestrartíðini, verður eingin inntøkujavning
í studninginum. Fer útgoldna A-inntøkan upp um 20.000 kr. verður inntøkujavnað í
studninginum stigvíst í mun til A-inntøkuna.

RTL er við til:

Barnastudningur

• At skipa fyri tiltøkum á Setrinum, millum annað innleiðsludøgum, samansjóðingartúrum saman
við vegleiðarunum og hugnaløtu í Fr. Petersens gøtu 9. Eins og tað er við í fyrireikingunum av
føðingardegnum hjá Setrinum.

Barnastudningur verður veittur lesandi, ið eiga børn ella hava forsyrgjaraskyldu av børnum, ið
eru undir 18 ár.
• barnastudningurin er 966 kr. um mánaðin fyri hvørt barnið. Lesa báðir uppihaldarar, kann bara
annar søkja um barnstudningin. Barnastudningurin verður bara latin tí, ið býr saman við barninum
• um tú ert einsamallur uppihaldari at barni/børnum undir 18 ár, ber til at fáa 1.532 kr. um
mánaðin afturat.

Umboð í RTL januar 2016 eru:
Ingilín D. Strøm, Føroyamálsdeildin
Silja Aldudóttir, Føroyamálsdeildin
Lydia Samson, Námsvísindadeildin
Eyðbjartur S. Skaalum, Námsvísindadeildin
Andrias Gregoriussen, Náttúruvísindadeildin
Hans Jakup Abrahamsen, Náttúruvísindadeildin
Bergur Arnbjarnarson Dalsgarð, Sjúkrarøktarfrøðideildin
Elisa Abrahamsen, Søgu- og samfelagsdeildin
Turid Christophersen, Søgu- og samfelagsdeildin
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Studningur til einsamallar uppihaldarar verður veittur umsøkjara, ið er lestrarvirkin.
Les meira á www.studni.fo

17

Útbúgvingar á Setrinum
Hetta eru útbúgvingarnar, sum eru í boði í 2016:

Megindeildin fyri Náttúruvísindi og heilsuvísindi
Á Bachelor-stigi
• B.Sc. í Sjúkrarøktarfrøði
• B.Sc. í Vistfrøði
• B.Sc. í Havlívfrøði
• B.Sc. í Mýlalívvísindum
• B.Sc. í KT-verkfrøði
• B.Sc. í Orkuverkfrøði (verður ikki bjóðað aftur fyrr enn í 2017)
Á Master-stigi
• Master í fólkaheilsuvísindum

Megindeildin fyri hugvísindi, samfelagsvísindi og námsvísindi
Á Bachelor-stigi
• B.A. í føroyskum máli og bókmentum
• B.A. í søgu (smátjóðir og altjóðagerð)
• B.S.Sc. í samfelagsvísindum (sosialvísindi og samfelagsplanlegging)
• B.S.Sc. í samfelagsvísindum (politikkur og umsiting)
• B.Ed. í undirvísing (1.-10. flokk) - Fólkaskúlalærari
• B.Ed. í námsfrøðiligum arbeiði - Námsfrøðingur
• B.Sc. í búskaparfrøði
Á Master-stigi
• M.A. í føroyskum máli og bókmentum
• M.A. í West Nordic Governance and Sustainable Management
• M.A. í løgfrøði
• M.A. masterlæra í søgu
• M. S. Sc. masterlæra  í sosisalvísindum og samfelagsplanlegging
• M. S. Sc. masterlæra í politikki og umsiting

Harumframt verða hesar hjágreinir í boði:
•
•
•
•

Hjágrein í føroyskum
Hjágrein í søgu
Hjágrein í samfelagsfrøði
Hjágrein í politikki og umsiting

Hjágrein er viðkomandi, tá ein vil hava masterútbúgving, sum er sett saman av tveimum
fakum. Hjá teimum, sum t.d. vilja verða lærarar í miðnámsskúlum, kann tað vera ein fyrimunur,
men eingin treyt at hava tvær lærugreinir at undirvísa. Onnur lærugreinin skal vera høvuðsgrein
og hin hjágrein.
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