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1.Fundarfrágreiðing frá LR okt er góðkend. 

 

 

2   Undangóðkenningar: 

N.N. lesur BA,Búskaparfrøði  

Hevur fingið undangóðkent 8 skeið á CBS 3 árið. Árni hevur sent eitt skjal til Hallbjørg ísv            

undangóðkenning. 

 Housing economics and finance   7,5 ECTS 

 Financial marketing management   7,5 ECTS 

 Digital transformation of business   7,5 ECTS 

 Negotiation skills and conflict management etc.  7,5 ECTS 

 Leadership communication: Theory & practise  7,5 ECTS 

 Innovation management  7,5 ECTS 

 Global people management: HRM & Leadership 7,5 ECTS 

 International trade & and investment (global ch.) 7,5 ECTS 

 

Útbúgvingarleiðarin tryggar, at skjølini fyri staðin skeið eri í ordan og samsvara omanfyri 

undangóðkenningar. Útbúgvingarleiðarin tryggar, at staðin ECTS koma inn í skipanina á 

Setrinum (próvbókin).  

 

N.N. lesur BA Samfelagsvísind 

Hevur fingið undangóðkent valfak 6 skeiðir á 

 3 ári. Eitt skeið á CBS og fimm á Københavs Universitet. Árni hevur sent tvey skjøl til 

Eydnu ísv undangóðkenning. 

 Personality psychology theory and methods 7,5 ECTS 

 Developmental psychology theory and method 20  ECTS 

 The teaching of psychology     5  ECTS 

 Work and organizational psychology  10  ECTS 

 Solution focused process facilitation in practice 10  ECTS 

 Behavioral finance (CBS)  7,5 ECTS 

 

Útbúgvingarleiðarin tryggar,  at skjølini fyri staðin skeið eru í ordan og samsvara omanfyri 

undangóðkenningar. Útbúgvingarleiðarin tryggar, at staðin ECTS koma inn í skipanina á 

Setrinum (próvbókin).  



 

 

 

 

N.N. BA Politikk og umsiting 

Hevur fingið góðskrivað 20 ECTS fyri EU Governance in an international contex og Political 

Philosopy og State Power and conflict. Skeiðini eru tikin á Universitetið í Amsterdam. 

Góðskrivað 2 skeiðir 1 valfak 10 ECTS politikkur og umsiting. Politisk hugsan og idesøga 10 

ECTS. Árni vendir sær til Jens Christian, nær skeiðini byrja (Árni: hetta er í lagi)   

 

N.N.sosialvísindi og samfelagsplanlegging  

Skeiðini eru staðin á Setrinum.   

8702.19 Heilsuvísindi, samfelag og mentan 

8717.19 Sálarlig heilsa í samfelagshøpi 

LR metir at 15 ECTS og 7,5 ECTS verða góðskrivað fyri 2. lestrarhálvu (uttanlandauppihald)   

 

 

 

3 Skeiðslýsingar 

 

Marknaðarføring 10 CSTS 

Broyta innihald: “frá djúptøka til innleiðslu” 

Umrøtt var, at strika navnið hjá Jóannes Jacobsen í heitið “Ábyrgd” í skeiðlýsingum har sum 

hann er skrásettur sum ábyrgdari.  

LR góðtekur, at hesar broytingar verða framdar.  

 

 

Vinnurættur 7,5 ECTS ella 10 ECTS 

Avgerð er tikin, um at broyta skeiðið til kravskeið. Árstalið skal broytast. 

Árni hevur tosað við Hans og Herit um hetta. Ein loysn verður funnin til munin millum 7,5 

ECTS og 10 ECTS variantarnar. Námsskipanin er broytt í mun til broytingarnar.  

Limirnir í LR eru kunnaðir um hetta.  

Broytingar í Námsskipanin eru góðkendar av LR.  

Hetta er ein uppfylging av búskaparfrøði og Vinnurætti (frá valskeið til kravskeið) Orsøkin til, 

at har varð pláss at flyta, er at makro er nú 2 skeið í mun til 3. Principles in Macro (Aðaltættir í 

makro) er integrerað í Makro 1. og 2. Tí tað er mett at verða alt ov lætt sum einkultstandandi 

skeið. Tí var pláss til at flyta Vinnurætt (sí eisini broytingarnar, sum vit eisini skulu viðgera í 

LR) 

Vinnurættur 7,5 ECTS og 10 ECTS eru eins, men skulu tillagast í mun til vav. 

Útbúgvingarleiðarin,  Hans Ellefsen er kunnaður og  fer at avgreiða hetta. Lesandi upptikin í 

2020 koyra eftir nýggju námsskipanini (sí viðheft), meðan 2019 koyra eftir gomlu skipanini 

og tey eru kunnað um hetta. Tvs. at tey frá 2019 kunnu taka Vinnurætt 10 ECTS sum valskeið 

í vár, meðan tey frá 2020 taka Vinnurætt 7,5 ECTS sum kravskeið í vár 

Hetta er ikki optimalt,  men hetta er loysnin, sum verður í framtíðini. Vónandi eru limirnir í 

LR samdir í at góðkenna broytingarnar.” Viðmerkingar vælkomnar” 

 

 

 

Demokrati 

Árstalið skal broytast. Broyta smávegis tekstir.  

Skeiðslýsingin er góðkend.  

 



 

 

 

Liturgikk og hymnologi 

Val skeið fyri prestar og onnur lesandi. Skeiðslýsingar góðkendar.  

 

 

Miðlar og politisk, masterlæra  

 Nýggj skeiðslýsing  

 Próvtøkuháttur: Árni kannar við Rógva,  hvussu hetta hongur saman 30 % og 70 %.  

 Skeiðslýsingin er góðkend  

 

  Etikkur og keldur 

Fylgiskjøl ísv uppgávur. Orðing manglar, mannagongdir og yvirskipað til deildina. Umrøtt 

var, hvussu skal hetta handfarast. Leinkja ufm.dk 

Fleiri spurningar vóru uppi og vendu. Hvat brúkar man fylgiskjøl til? Hvat er ein vanlig 

kelda? Her er leinkja til eina loysn frá Århus Universiteti: https://studypedia.au.dk/formalia/bilag/ 

Hetta kann brúkast sum íblástur til, hvussu vit (SSD & Setrið) kundu gjørt eina føroyska 

orðing til fylgisskjøl í samband við uppgávur. Samrøður, transkribering.  

Árni sendir leinkjuna og skjal (sí leinkju niðanfyri) um yvirskipaðar etiskar reglur frá 

UFM.dk, sum eru galdandi fyri univesitetini  í Danmark, til dekanin og leiðsluna.  

https://ufm.dk/publikationer/2014/filer-2014/the-danish-code-of-conduct-for-research-integrity.pdf 

Árni hevur sent hetta til dekanin. 

 

 

4. Árið, ið fór  

Korona árið 

 

5. Árið, ið kemur 

Hans Jákup og Ingmar gevast sum lesandi í LR. Áhugin hjá lesandi er stórur at verða limur í 

Lestrarráðnum.  

 

6. Planleggja komandi fundir 2021 

Fundur verður aftur í januar 21 

   

  7.Próvtøka í vísindaástøði og korona 

   Próvtøkuhátturin verður broyttur til heimauppgávu 5 tímar. Korona broytingar.  

 

 

8. Ymiskt  

Kanna við góðskueindina, um skeiðslýsingarnar skulu viðgerast í góðskueindini.   

Árni gevur boð til dekanin, um útskifting av limum í LR lesandi og starvsfólkum 

 

 

https://studypedia.au.dk/formalia/bilag/
https://ufm.dk/publikationer/2014/filer-2014/the-danish-code-of-conduct-for-research-integrity.pdf

