
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

Fundarfrágreiðing frá lestrarráðsfundi 22.05.18 

 

 

Á fundi:  Árni Jóhan Petersen, formaður   

  Jens Christian S. Justinussen, útbúgvingarleiðari 

  Bárður Larsen, útbúgvingarleiðari (sjúkur)    

  Ingmar Berg Mikkelsen, lesandi, næstformaður     

  Karin Jóannesardóttir, lesandi  

  Emil Hermansen, lesandi (avboð)  

  Sigrid Joensen, skrivari 

 

 

 

Uppfylging frá seinasta fundi:    

 

 

  

 

 

1. Katalog fyri valfak á Setrinum (Árni, Karin) –dekan: Næsta fund  

 

2 Deadline fyri umsóknir (t.d góðskrivingar):  Næsta fund  

 

 

3. Góðskrivingar: 

 

N.N. sosialvísindi og samfelagsplanlegging: Hevur fingið góðskrivað 10 ECTS,  Etik 

og Politisk Filosofi fyri Vallærugrein 1 og  

Religionsfilosofi góðskrivað 10 ECTS fyri Vallærugrein 2.  

 

N.N.Masterlæra: Undangóðkenning 30 ECTS fyri uttanlandauppihald AU 2. 

semestur á masterlæru í søgu. Undangóðkenning 30 ECTS SDU 2. semestur á 

masterlæru í søgu. 

 

N.N. masterlæra: Undangóðkenning, Feminist research 5 ECTS 2. semestur. 

Undangóðkenning Gender Equality 15 ECTS 2 Semestur. Ístaðin fyri Gender skulu 

viðgerast og góðkennast í lestrarráðnum.  

 

N.N. politikk og umsiting: Góðskrivað 10 ECTS fyri  Grundskeið í Stjórnmálafrøði. 

Góðskrivað 10 ECTS fyri Vísindaástøði og Háttalag I. 

 



 
 
 

Teldupostur frá N.N. Niðurstøðan var at N.N. kann taka eitt masterfak 2489.16 

Ástøðiligt essay Masterlæru 5 ECTS. Útbúgvingarleiðarin upprættar eitt skeið til 1 

ECTS á Masterstigi. 

 

 

 

4. Skeiðslýsingar:  

 

Politikkur og umsiting í smátjóðum og oyggjasamfeløgum: Próvtøkuháttur:  

broyttur til 4-5000 orð. Læruúrtøka: broytt innihald til í smátjóðum  og 

oyggjasamfelag. Læruúrtøka: Treytað av,  at leisturin er tann sami,  fyri allar 

skeiðslýsingarnar. Góðkend, Árni vendir aftur við viðmerkingum frá limunum í 

lestrarráðnum, at munurin millum BA og MA tykist ov lítil  

 

Sosialvísindi og samfelagsplanlegging í smátjóðum og oyggjasamfeløgum:  

Fylgja leistinum í (Sosialvisindi og samfelagsplanlegging) Góðkend. Árni vendir aftur 

við viðmerkingum frá limunum í lestrarráðnum, at munurin millum BA og MA tykist 

ov lítil. 

 

 

Morderniseringssøga í smátjóðum og oyggjasamfeløgum: Góðkend, Árni vendir 

aftur við viðmerkingum frá limunum í lestrarráðnum , at munurin  millum BA og MA 

tykist ov lítil  

 

 

Aquaculture Economics with Financing: Próvtalastigi: broytast til 7. Próvdøming: 

innanhýsis. Próvdøming: Tekstur flytast til læruúrtøku. Viðmerkja: Heystið 2018 á 

skeiðslýsingina. Læru og undirvísingarhættir: broyta tekstin. 

 Skeiðslýsingin  skal tillagast við Zvonko, Árni vendir aftur.  

Ingmar hevur bjóða seg fram, at umseta tekstin til føroyskt. Góðkend við smærri 

broytingum  

 

 Tilfeingisbúskapur BA: Próvtøkuháttur: skrivlig próvtøka 5 tímar við ella uttan 

 hjálp. Góðkend við smærri broytingum.  

 

 Tilfeingibúskapur MA: Góðkend við smærri broytingum.  

 

Corporate Social Responsibility í føroyskum høpi MA: Góðkend við broytingum. 

Próvtøkuháttur: eyka uppgáva (sum skeiðið Mannarættindi) Kanna hvussu man ger 

aðrastaðni við MA próvtøkum.  

 

Námsskipanin: Master learning: Góðkend, men har vóru nakrar viðmerkingar, sum 

skuldu skrivast (onkrastaðni). Eitt var, um vit ikki senda lesandi av landinum, so má 

Setrið tryggja, at fígging/orka er til at hava alternativar loysnir hjá teimum lesandi at 

taka her. Eisini varð ført fram, um útbúgvingin/leiðarin skuldu gjørt “pakkar” klárar, 

sum lesandi kundu velja, t.d. 3 skeið í Ísland ella Norreg, har Setrið hevði eina klára 

avtalu um, at lesandi kundu taka ávís skeið har (ella aðrastaðni).  

     



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Eldri føroysk søga:  Broyting góðkend (próvtøka – framløga treyt fyri at sleppa 

upp) 

 

 

2661.18 Sosialvísindi:  Broyting góðkend  

 

2662.18 Samfelagsplanlegging: Broyting góðkend. 

 

Mannarættindi, religión og politikkur MA:   ikki viðgjørd  

 

 

 
5. Hvat er ein nóg stór broyting í skeiðslýsing til, at hon skal viðgerast í 

lestrarráðnum (JC) Næsta fund  

 

6. Námsskipanir: Næsta fund  

      

7. Ymiskt:  Lesandi vísa á,  at kunning um,  at keypa bøkur kemur ovseint,  og tey 

ynskja eisini eina tíðarfreist,  nær tímatalvurnar skulu verða klárar áðrenn 

lestrarbyrjan.  


