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Lestrarráðsfundur á SSD 19.09.2019 
 
Møtt eru:  
Árni Jóhan Petersen, formaður 
Ingmar Berg Mikkelsen, lesandi, næstformaður  
Hans Jákup Abrahamsen, lesandi  
Firouz Gaini, útbúgvingarleiðari 
Bárður Larsen, útbúgvingarleiðari   
Sigrid Joensen, skrivari  
 
Fundarskrá: 
  

1. Góðskrivingar N.N  
2. Góðskrivingar N.N. 
3. Góðskriving N.N. 
4. Góðskriving N.N  
5. Endurinnskriving Annika Jespersen  
6. Nýggj skeiðslýsing Essay 5 ECTS (West Nordic)  
7. Broytingar í skeiðslýsing Støddfrøði 1 & 2 (Búskaparfrøði)  
8. Broytingar í skeiðslýsing økonometri 2 (Búskaparfrøði) 
9. Broytingar í Námsskipan Master Learning 
10. Kunning: Ymiskt   

 
 
Fundarfrásøgn 
 

1. Góðskivingar: 

 

N.N. lesur Politikk og Umsiting 

 Føroysk Nýtíðarsøga  

 Kravfak 3 

 Kravfak 4 

 Kravfak 2 

 Gundskeið í lóg  

 Samfelagsvísindalig háttaløg  

 Valskeið 1 

 Valskeið 2 

 Kravfak 1 (K1) 

 Valskeið 3 

 Valskeið 4  

Fær góðskrivað 110 ECTS tilsamans, vísandi til yvirlit. Lestrarráðið metir at 

hetta er ein skilagóð loysn. Tað er óheppi, at slík mál stinga seg upp. Tørvur er 

á einari meira greiðari skipan. Kjakast var um fidningarfreist fyri áramál á 

útbúgvingum.   

Málið verður tikið upp til viðgerðar á næsta fundi. Formaðurin hevur boðað frá og 

biðið um prát við ÚTBL. 
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2.      N.N. lesur sosialvísindi og samfelagsplanlegging  

 Búskapur og samfelag  

 Føroysk Nýtíðarsøga  

 Grundskeið í Stjórnmálafrøði  

 Ritgerð 1  

 Sosiologi og mentan   

 Vísindaástøði og háttaløg  

 

Góðkent, fær góðskrivað 60 ECTS. Vísandi til yvirlit.  Fyri skeiðir frá SDU  

 Kvant.Met/kvali+kvant medoder  

 Levevillkår og livsformer 

 Politisk sociologi  

 Projekt 2. semester  

 

Gjøgnumskygni eigur at verða í skjølunum. Hesi skulu greitt vísa, hvørji skeið og 

umframt tal av ECTS sum eru staðin.    

  

 

 

 

3. N.N.lesur,  Búskaparfrøði  

Góðkent, fær góðskrivað 10 ECTS.  

Hevur staðið Strategisk kommunikation á DMJX fyri valfak 10 ECTS, várið 2020 í 

búskaparfrøði.  

 

 

 

 

4. Góðskriving N.N. 

Góðskrivað grundskeið í lóg 10 ECTS fyri Juridisk metode-skriftlig (5 ECTS) og 

Statsorganerne-projekteksamen (5 ECTS)  

 Góðskrivað Familju og arvarættur  10 ECTS fyri Familje og arveret 

 Góðskrivað Fyristingarlóg 10 ECTS fyri Forvaltningsret og Arbejdsmarkedset 

 Tilsamans 30 ECTS vísandi til yvirlitið.   

Mælt verður til, at brúka galdandi umsóknarblað fyri góðskriving, sum liggur á 

heimasíðuni hjá Setrinum. 
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5.   Endurinnskriving, N.N.  

Ynskir at skriva Ba-ritgerðina lidna og at endurinnskriva hana eftir námsskipanini fyri 

2003 í samráð við útbúgvingarleiðaran.  

Málið verður tikið upp til viðgerðar á næsta fundi. ÚTBL er kunnaður og 

formaðurin  hevur biðið um eitt stutt prát við ÚTBL.  

 

 

6. Nýggj skeiðslýsing Essay 5 ECTS West Nordic Study: 

Hetta er góðkent. 

 

 

 

7. Broytingar í skeiðslýsing Støddfrøði 1 & 2 Búskaparfrøði: 

Ynskja at  próvtøkuháttur verður broyttur frá munnligt til skrivligt. Góðkent  

 Áseta eina longd á próvtøkuni,  og um,  tað er við ella uttan hjálpiamboð. Góðkent 

 

 

 

 

8. Broytingar í skeiðslýsing Øknometri 2 (Búskaparfrøði 

Próvtøkuháttur: Tekstur kemur afturat, lata inn uppgávur. Spurningurin er, hvussu 

nógvar uppgávur skulu latast inn.  Fyrispurningur, um ein uppgáva ikki verður staðin? 

Góðkent,  treytað av, tillagin av ásett tal av uppgávum (gjøgnumskygni fyri lesandi). 

 

  

 

9. Broytingar í Námsskipan Master Learning: 

Reglu í Námsskipanini um,  at hava eina tíðarfreist á nær lesandi kunnu innskrivast 

sum lesandi í mun til skeiðs- ella útbúgvingarbyrjan. Góðkent.  

 

Viðmerking: Ynskiligt, at hetta verður tikið upp á «hægri», t.v.s. um Setrið kann gera 

eina rætningslinju, sum líkist hesi loysn fyri tíðarfreist fyri innskriving í mun til, nær 

skeið/útbúgvingar byrja. LR-formaðurin tekur hetta upp við hini LR á Setrinum.  

 

 

10. Kunning: 

Útskifting í lestrarráðnum Ingmar og Hans Jákup, 2 nýggj lesandi eru áhugaði. 

Hans Jákup verður liðugur at lesa í summar.  

Undangóðkenningar og lokið skeið, skal fyrst til útbúgvingarleiðaran at kanna, um alt 

er ílagi, aðrenn tað verður journaliserað. 

Árni hevur havt fund við hini lestrarráðini og hava avtalað at hittast seinast í okt. 2019 

 

 

 


