UMSÓKN UM GÓÐSKRIVING
Føroyamálsdeildin
Góðskrivingar verða viðgjørdar tvær ferðir árliga, í heysthálvuni og í várhálvuni.

Navn:

Studentanummar:

Bústaður:

T-bústaður:

Lestrardeild: Føroyamálsdeildin
Útbúgving:

bachelor:

master:

hjánám:

Lagt er við umsóknini:
upprunapróvskjal fyri skeið ljósritað og váttað á deildini við
1. ANTIN stemplinum (Ljósprentið verður váttað + undirskrift, sign.):
ELLA

váttað útskrift úr próvbókini:

2.

skeiðslýsing løgd við:

3.

lestrarlisti lagdur við:

4. ELLA

góðkenning frammanundan

Heitið á
skeiðinum:

Á
enskum:

Á hvørjum universiteti og
universitetsdeild er skeiðið lokið:

Nær:

ECTS:
Hvat verður søkt um, at skeiðið verður góðskrivað fyri
nú (skeiðsnr. og heitið):

Aðrar upplýsingar:
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ECTS:

GEVIÐ GÆTUR
Um so er, at prógvið er skrivað á einum fyri okkum óskiljandi máli, má tað týðast til føroyskt av
góðkendum týðara.
Vanta ECTS-ásetingar ella eru umrødd skeið og partar av útbúgvingum eldri enn 10 ár, skal
umsøkjarin upplýsa tað í teiginum Aðrar upplýsingar omanfyri.
MINST TIL at lata deildini upprunapróvskjalið, soleiðis at tey kunnu taka avrit av tí.

Dagfesting

Undirskrift
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Tilmæli:
DEILDIN FYLLIR ÚT:

Útbúgvingarleiðari og/ella viðkomandi lærari/ar, sum hava viðgjørt:

_______________________________________________________________________________
Dagfesting
Undirskrift

Góðkenning:
Lestrarráðsformaðurin:

_______________________________________________________________________________
Dagfesting
Undirskrift
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Góðskrivingar
Setrið kann eftir umsókn og fakligari meting játta at góðskriva skeið og partar av útbúgvingum, sum
eru lokin ella sum ætlanin er at lúka á øðrum universitetum.

Hvat kann verða góðskrivað
1) Longu loknir námspartar av aðrari føroyskari útbúgving á sama stigi kunnu koma í staðin
fyri partar av tí setursnámi, sum tann lesandi hevur søkt um upptøku til ella er innskrivaður
til.
2) Longu loknir námspartar av útlendskum námi á sama stigi kunnu koma í staðin fyri partar av
tí setursnámi, sum tann lesandi hevur søkt um upptøku til ella er innskrivaður til.
3) Góðkenning frammanundan, undangóðkenning, í sambandi við lestrarvist: Ætlaðir
námspartar frá aðrari útlendskari útbúgving á sama stigi kunnu koma í staðin fyri partar av tí
setursnámi, sum tann lesandi hevur søkt um upptøku til ella er innskrivaður til. Eitt nú
norðurlendsk summarskeið og Nordliks/Nordplus-vistir.

Hvussu nógv kann verða góðskrivað
Í bachelornámi í føroyskum kunnu í mesta lagi 40 ECTS verða góðskrivað.
Í masternámi kunnu í mesta lagi 60 ECTS verða góðskrivað, tá bachelornámið er lokið á
Føroyamálsdeildini. Annars kunnu masterlesandi fáa 30 ECTS góðskrivað.
Í hjánámi kunnu í mesta lagi 10 ECTS verða góðskrivað á BA-stigi – og eingi á MA-stigi.

Umsókn
Søkt verður um góðskriving við umsóknarblaðnum Umsókn um góðskriving, ið verður latin inn á
deildini.

Umsóknarfreistir
Søkt kann verða um góðskriving tvær ferðir árliga (fyri 1. oktober og 1. mars).

Endurskoðað í mars 2018 eftir samtykt í lestrarráðnum á FMD 6.03.18 og lærarafund 14.03.18, og
aftur dagførd eftir avgerð í lestrarráðnum 28.05.19.

4

