
  

 

 

Fundarfrágreiðing frá lestrarráðsfundi 04.11.16 

 

Á fundi:  Erika Anne Hayfield, adjunktur (forkvinna)  

  Turid Christophersen, lesandi (næstforkvinna)   

  Jens Christian S. Justinussen, útbúgvingarleiðari 

  Bárður Larsen (útbúgvingarleiðari) (ikki tilstaðar)    

  Ingi Jacobsen, lesandi  

  Annika Soll, lesandi      

  Sigrid Joensen, skrivari  

               

             

            Uppfylging frá seinast fundi: Skeiðslýsingar frá búskaparfrøði vanta.   

 

1. Góðskrivingar:   

 

N.N.: masterlæra, undangóðkenning sum nú formliga er góðkend. Barndom, læring og 

didaktik 10 ECTS 

N.N.: Búskaparfrøði,  hevur fingið góðskrivað støddfrøði I 7,5 ECTS.    

N.N. : Búskaparfrøði, hevur fingið góðskrivað virkisstýring 7,5 ECTS.  

 

N.N.: Søga, hevur fingið góðskrivað: 

 Ritgerð II 10 ECTS  

 Nýtíðar heimssøga 10 ECTS  

 Eldri heimssøga 10 ECTS  

 Ritgerð I 10 ECTS 

 40 ECTS tilsamans  

 

            N.N.: Søga, hevur fingið góðskrivað Vísindaástøði og háttaløg 10 ECTS  

 Grundskeið í søguvísindaligum hattaløgum, 10 : Umsóknin er ikki gingin  

á møti. Orsøkin er , at innihaldið ikki er í samsvar við skeiðið søguvísindalig  

háttaløg.  

 Logikkur og argumentatión í skrift og talu, 10 ECTS: Umsóknin er ikki gingin á        

møti.  Orsøkin er, at innihaldið ikki er í samsvar við skeiðið logikk og         

argumentatión í skrift og talu.  

 Samfelagsástøði, 10 ECTS: Umsóknin er ikki gingin á møti. Orsøkin er, at 

innihaldið ikki er í samsvar við skeiðið samfelagsástøði. 

 Sosiologi og mentan, 10 ECTS: Umsóknin ikki gingin á møti. Orsøkin er, at 

innihaldið ikki er í samsvar við skeiðið sosiologi og mentan.  

 Politisk ástøði og idesøgu, 10 ECTS: Umsóknin er ikki gingin á møti. Orsøkin er , at 

innihaldið ikki er í samsvar við skeiðið politisk ástøði og idesøgu. 

 Grundskeið í søguvísindaligum háttaløgum, 10 ECTS: Umsóknin er ikki gingin á 

møti. Orsøkin er, at innihaldið ikki er í samsvar við skeiðið grundskeið í 

søguvísindaligum háttaløgum  

 

N.N.: Hjánám í Sosialvísund og Samfelagspl. hevur fingið góðskrivað                                    

Vísindaástøði og háttaløg 10 ECTS 



 

N.N.: Sosialvísindi og Samfelagspl. Umsóknin ikki gingin á møti. Hevur søkt um at 

góðskriva vísindaástøði við “vísindáastøði og háttalag” 

 

N.N.: Sosialvísindi og samfelagspl. hevur fingið góðskrivað: 

 Føroysk nýtíðargøta 10 ECTS  

 Grundskeið í stjórnmálafrøði 10 ECTS  

 Grundleggjandi fyrisitingarlóg 10 ECTS 

 Vísindaástøði og háttaløg 10 ECTS  

 Valskeið 10 ECTS 

 Grundskeið í sosiologi 10 ECTS: ikki gingin á møti. Orsøkin er, at hetta skeiðið 

verður ikki boðið út longur.  

 50 ECTS tilsamans  

 

 

Erika tosa við dekanin, um ein felags leist á Setrinum ísv góðskrivingar.  

                                         

 

 

2. Eftirmeting av lestrarætlanini hjá masterlæruni. Erika rykkir eftir námsskipanini fyri 

løgfrøði, masterlæru, bachelor. Lestrarráðið heitir á dekanin um at veita tilfeingi til 

skrivarahjálp.   

3. Hetta er eisini punkt 3  

 

 

4. Eftirmeting: kemur fyri á næsta fundi. 

 

 

5. Mannagongdir ísv góðskrivingar: Niðurstøðan er tann, at tað er útbúgvingarleiðarin, 

sum kunnar lesandi um avgerð hjá Lestrarráðnum  

 

 

6. Próvtøkur:  

  Deildin og tey sum fyriskipa próvtøkur eru varug við,  at tað hava verið trupulleikar á           

hinum deildunum. Serliga í mun til teldur og internet í samband við próvtøkur. Við at 

vera varug við trupulleikarnar,  verður roynt at fyribyrgja líknandi trupulleikar á SSD. 

 

Annars var umrøða/kjak um próvtøkur í mun til ávís skeið, har skeiðslýsingin er broytt             

soleiðis at próvtøkan er deild sundur í fleiri próvtøkur, sum telja ymiskt men samla geva 

100 %. Lesandi gera vart við, at ov nógvar próvtøkur í hagfrøði á 3 ári,  hetta verður 

yvireksaminerað. Umrøtt men eingin niðurstøða JCSJ arbeiðir við málinum.  

    

  Nógvir trupulleikar við KT. Formula tekur sær av øllum KT trupulleikum.  

            

 


