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Viðmerkingar 

Fundarfrágreiðingin frá seinast er góðkend. 

 



 

 

 

 

 

 

 

1 Munnlig eftirmeting av SSD: 

Góð uppmøting á fundinum við lesandi og útbúgvingarleiðarar. Innleiðslan og 

mentorskipanin kundi veri betri skipað.  

Samskipa mentorskipanina til næstu ferð. Samskifta við 2. og .3 árslesandi.  

Leiðreglur til mentorar, skipa fyri fundum o.a.   

Ábyrgdin liggur hjá lesandi, at fáa ta vegleiðing,  sum tørvur er á í samb. við 

ritgerðir.  

LR ynskir, at dekanurin HAS tryggjar, at hesar niðurstøður verða viðgjørdar og at 

møgulig átøk verða sett í verk. HAS verður biðin um at kunna um niðurstøður og 

møgulig átøk á einum deildarfundi. LR fylgir hesum upp í eftirmeting heysti 2020.  

 

 

       

 

2 Risarák BA og MA) nýggjar skeiðslýsingar: 

BA Risarák 5 ECTS.  

Endamál: broyta smásamfeløg. Innihald broyta smásamfelag. Lutvíst broytast til 

“lutfalsliga” smátjóðum broytast til “smásamfeløgum”.  Relative broytast til 

“relatively” These characteristice. Strika framskák í millum Scenario og building.  

Læru og undirvísingarhættir: samrøður broytast til “samrøða” 

Læruúrtøka: Smátjóðir broytst til smásamfeløgum. Fyrsta punkt: Hava okkurt í samb. 

við skrivliga uppgávu? 1 punkt tilognað broyast til “nomið” Serligu viðurskiftini: 

allan pakkan ella nøkur serlig viðurskiftir innan fyri almennari fyrisiting. 

Seta “have” inn í reglu 1 og 2. Sama sum omanfyri manglar kanska “that” í 

setninginum. Broyta punkt nr. 3 strika “trends” 

Próvtøkuháttur: inn í klombur og +/- tekn. Punkt nr. 2. Innihald: rætta tekstin 

kompleksitetur.  

Somu rættingar til MA í Risarák.  

             Hava MA og BA somu endamálsorðing ella skal munur síggjast. Hetta er ein 

spurningur og er eisini viðmerking til meira generelt fyri skeið, sum er á BA og MA.  

  

              MA Risarák 5 ECTS 

              Læruúrtøka: punkt nr. 4: rákum á møti (sindur danskt) og eru vit noydd at ganga 

hesum á møti ella okkurt við tað og ella útnytta. 

              Lestrarlisti:  LR mælir til at hetta verður sett inn í próvtøkuhátt (sjálvvalt) 

“sjálvstøðugt” 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

3. Góðskrivingar:  

Ógreitt hvørja útbúgvingar søkt verður fyri á umsóknarblaðnum. Serliga uttanlanda 

uppihald. 

LR ynskir, eina mannagongd til lesandi saman við útbúgvingarleiðaranum. LR tekur 

hetta upp við útb. Skjølini skulu vera ymisk alt eftir,  um tað er undangóðkenning 

ella góðskriving. 

 

 

 

 N.N. master   

Undangóðkenning 10 ECTS  

Verðin gjøgnum kúgveyga 10 ECTS  

Góðkent treytað av, at lesandi skjalprógvar lokin skeið og sendir til 

útbúgvingarleiðaran, sum tryggjar, at hetta er í lagi. Útbúgvingarleiðarin 

kannar og góðkennir skjølini í mun til málsviðgerðina hjá LR.  

 

 N.N. master 

Undangóðkenning 20 ECTS 

Almennur Etikkur 10 ECTS 

Løgfrøðilig fatan  10 ECTS  

Góðkent treytað av, at lesandi skjalprógvar lokin skeið og sendir til 

útbúgvingarleiðaran, sum tryggjar, at hetta er í lagi. Útbúgvingarleiðarin 

kannar og góðkennir skjølini í mun til málsviðgerðina hjá LR.  

 

 N.N. master  

Undangóðkenning 10 ECTS  

Føroysk kirkjusøga í 18 øld 10 ECTS  

2 semestur.  

Góðkent treytað av, at lesandi skjalprógvar lokin skeið og sendir til 

útbúgvingarleiðaran, sum tryggjar, at hetta er í lagi. Útbúgvingarleiðarin 

kannar og góðkennir skjølini í mun til málsviðgerðina hjá LR.  

 

 N.N.master  

Undangóðkenning 30 ECTS  

Løgfrøðilig fatan 10 ECTS  

Føroysk Fyristingarlóg 10 ECTS  

Almennur Etikkur  10 ECTS 

Góðkent treytað av, at lesandi skjalprógvar lokin skeið og sendir til 

útbúgvingarleiðaran, sum tryggjar, at hetta er í lagi. Útbúgvingarleiðarin 

kannar og góðkennir skjølini í mun til málsviðgerðina hjá LR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 N.N. master  



 

 

 

Undangóðkenning 20 ECTS  

Løgfrøðilig fatan 10 ECTS  

Almennur etikkur 10 ECTS 

Góðkent treytað av, at lesandi skjalprógvar lokin skeið og sendir til 

útbúgvingarleiðaran, sum tryggjar, at hetta er í lagi. Útbúgvingarleiðarin 

kannar og góðkennir skjølini í mun til málsviðgerðina hjá LR.  

  

 

 

 

 N.N. master  

Undangóðkenning 25 ECTS 

Almennur Etikkur 10 ECTS  

Samtíðardiagnosa 7,5 ECTS  

Patientologi 7,5 

Góðkent treytað av, at lesandi skjalprógvar lokin skeið og sendir til 

útbúgvingarleiðaran, sum tryggjar, at hetta er í lagi. Útbúgvingarleiðarin 

kannar og góðkennir skjølini í mun til málsviðgerðina hjá LR.  

 

  

 N.N. master 

Undangóðkenning 20 ECTS  

Løgfrøðilig fatan 10 ECTS 

Føroysk Kirkjusøga 10 ECTS 

Góðkent treytað av, at lesandi skjalprógvar lokin skeið og sendir til 

útbúgvingarleiðaran, sum tryggjar, at hetta er í lagi. Útbúgvingarleiðarin 

kannar og góðkennir skjølini í mun til málsviðgerðina hjá LR.  

  

 

 N.N. master  

Undangóðkenning 20 ECTS  

Løgfrøïlig fatan 10 ECTS  

Almennur etikkur 10 ECTS 

Góðkent treytað av, at lesandi skjalprógvar lokin skeiðir og sendir til 

útbúgvingarleiðaran, sum tryggjar, at hetta er í lagi. Útbúgvingarleiðarin 

kannar og góðkennir skjølini í mun til málsviðgerðina hjá LR.  

 

 

 N.N. master  

Undangóðkenni 20 ECTS  

Løgfrøðilig fatan 10 ECTS  

Almennur etikkur 10 ECTS 

Góðkent treytað av, at lesandi skjalprógvar lokin skeið og sendir til 

útbúgvingarleiðaran, sum tryggjar, at hetta er í lagi. Útbúgvingarleiðarin 

kannar og góðkennir skjølini í mun til málsviðgerðina hjá LR.  
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