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Reglur um próvtøkur

Góðkendar av setursráðnum janu ar 1990

Undan próvtøku
Innskriving til próvtøku
Innskriving til allar próvtøkur fer fram á innskrivingarblaði til fyrisitingina á deildini, ið eftirkannar, at
lesandi hevur rætt til at fara upp til próvtøku.
Innskrivingarfreistin er henda:
Føroyamálsdeildin:
summarpróvtøka 1. mars
vetrarpróvtøka 1. oktober
Søgu- og samfelagsdeildin:
Allir studentar, sum eru innskrivaðir til eina útbúgving er eisini tilmeldaðir til tær próvtøkurnar, sum hoyra
til.
Náttúruvísindadeild:
Tá studentur árliga skrivar seg inn á eina útbúgving, verður viðkomandi samstundis innskrivaður til
próvtøku í øllum lærugreinunum, ið verða undirvístar á útbúgvingini í lestrarárinum, ið innskrivingin fevnir
um.
Núverandi skjalið “Váttan um innskriving” verður samsvarandi hesum broytt til “Váttan um innskriving
til útbúgving ella stak greinir og til próvtøkur í øllum lærugreinum, ið innskrivingin fevnir um”.
Tá studentur verður innskrivaður og upptikin sum stakgreinalesandi, er studenturin samstundis
innskrivaður til próvtøku í hvørji lærugrein, ið innskrivingin fevnir um.
Um studentur i kki møtir til próvtøku og ikki hevur meldað frá henni í seinasta lagi vikudagin undan
próvtøkudegnum, verður viðkomandi skrásettur fyri eina fullgilduga próvtøkuroynd við próvtalinum 00.
Innskrivingarfreistirnar eiga at verða hildnar, og bert í serligum føri kann loyvi verða givið til at fara til
próvtøku, tá ein skrivar seg ov seint inn, og skulu orsakirnar til ov seina innskriving tá vera givnar
skrivliga.
Farloyvi
Lesandi, ið hevur farloyvi frá lestri sínum kann vanliga ikki fara upp til próvtøku í farloyvistíðini.
Undantaksloyvi frá regluni um 3 umfør
Lesandi, ið ikki hevur staðið próvtøku í ávísari lærugrein 3 ferðir kann ikki fara upp aftur til próvs í hesi
grein og verður at rokna sum farin av fróðskaparsetrinum. Tó kann megindeildarráðið loyva einum at fara
upp eina 4. ferð, um so er, at vælgrundað umsókn verður givin inn.
Eftirlit við próvtøkuinnskriving
Fyrisitingin ger yvirlit yvir tær innskrivingar, sum eru innkomnar rættstundis. Um skeivleikar skal hin
lesandi siga frá hjá fyrisitingini.
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Próvtøkudagar
Í seinasta lagi 14 dagar eftir tilmeldingarfreistina verður kunngjørt, nær skrivligu próvtøkurnar verða
hildnar.
Afturtøka
Freistin fyri at taka seg aftur frá próvtøku er í seinasta lagi vikudagin fyri fyrsta próvtøkudag í viðkomandi
lestrargrein.
Afturtøka skal verða fráboðað skrivliga til fyrisitingina, og kann hin lesandi krevja kvittan fyri afturtøkuna.
Ov sein afturtøka telur sum próvroynd.
Freistin fyri at taka seg aftur skal vera kunngjørd á deildunum.
Sjúka áðrenn próvtøkuhald
Er sjúka orsøk til, at lesandi kann ikki koma próvtøkudagin, eigur tað at verða skrivliga fráboðað sum
skjótast saman við læknaváttan og áheitan um, at fráveran ikki verður roknað sum próvroynd.
Próvtøka fyri lesandi, ið eru brekað
Eftir áheitan frá lesandi, ið eru brekað, kann verða skipað fyri serligum tiltøkum í sambandi við próvroynd,
sum t.d. longdari tíð ella serhøli.
Umsókn við próvtilfari eigur tá at verða i nnkomin saman við innskrivingini.
Próvtøkuhøli
Skrivligar próvtøkur kunnu verða hildnar í hølum fróðskaparsetursins ella í øðrum hølum uttanseturs og
verður at kunngera í góðari tíð framman undan próvtøkudegnum.
Loyvi kann verða givið til at nýta skrivimaskinu til próvtøkuna, um so er, at høli eru til.
Fyrisitingarligar próvtøkufyrireikingar
Viku fyri próvtøkudagin letur avvarðandi deild próvtøkufyrisitingini:
uppgávurnar í so mongum eintøkum, sum lesandi eru, ið hava skrivað seg inn, og haraftrat eitt eintak til
próvtøkueftirlitið fyriuttan frumritið saman við skrá yvir innskrivingina við neyðugum upplýsingum, alt í
afturlatnum bjálva. Haraftrat skal makaprent av hesi skrá vera heft í einum eintaki uttan á bjálvan til
kunningar hjá próvtøkufyrisitingini.
Við próvtøku
Skrivlig próvroynd
Við skrivliga próvtøku ansar próvtøkueftirlitið eftir,
a) at tey, ið eru til próvroynd, fáa rætta arbeiðsborðið,
b) at neyðugt tilfar er tøkt á arbeiðsborðinum við próvtøkuna,
c) at røttu uppgávurnar verða útflýggjaðar,
d) at tað í ivamálum kann verða kunnað um røttu fyriskipanirnar,
e) at svaraðu uppgávurnar verða innheintaðar,
f) at tey, ið eru til próvroynd, kunnu sleppa á vatnhús o.t. uttan ampa,
g) at tey, ið eru til roynd eftir ætlan kunnu halda royndina uttan tvørleikar.
Ynskir ein samband við próvtøkueftirlitið, gerst tað við at rætta upp hond.
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Møting
Próvtøka byrjar vanliga kl. 09.00.
Tey lesandi eiga at koma í seinasta lagi eitt korter undan.
Støða verður í hvørjum einstøkum føri tikin til, um ein lesandi, ið møtir ov seint eftir at próvtøkan er
byrjað, kann sleppa inn. Er nakar av teim, ið eru til próvtøku farin út úr próvtøkuhølinum aftan á at
uppgávurnar eru útflýggjaðar, er ikki møguligt at koma inn, uttan so, at hin útfarni hevur verið undir
støðugum eftirliti. Heldur ikki kann tann, ið kemur seinni enn 1 tíma eftir byrjan, sleppa inn. Tann, ið
kemur ov seint, fær ikki lagt aftrat tíðini fyri tað, sum mist varð.
Próvtøkueftirlitið ber saman við innskrivingarskránna og merkir av, hvørji lesandi eru komin til
próvroyndina.
Tá royndin er endað undi rritar próvtøkueftirlitið innskrivingarskránna.
Hjálparamboð
Í lestrarætlanum fyri hvørt nám sær skal verða sagt frá, hvørji hjálparamboð loyvt er at hava við sær til
royndirnar, og kunngerð um hetta skal eisini vera sligin upp uttan fyri próvtøkuhølini.
Lesandi mugu sjálv kunna seg um hesi viðurskifti og hava við sær loyvdu amboðini. Loyvt er ikki við
próvroyndina at læna frá øðrum enn próv tøkueftirlitinum.
Lesandi hava skyldu til at lata frá sær til próvtøkueftirlitið øll amboð o.t., ið ikki eru loyvd og sum tey hava
við sær inn í próvtøkuhølini. Annars eru tey í vanda fyri burturvísing.
Tubbaksroyking
Tað er ikki loyvt at festa sær í inni í próvtøkuhølunum, men het ta kann bera til uttanfyri, um so er, at
próvtøkueftirlitið loyvir tað.
Við próvtøkuborðið
Skrivipappír verður útflýggjað og ein stutt leiðbeining. Próvtøkueftirlitið skoytir uppí stutta munnliga
leiðbeining. Tá øll eru sessað, verða uppgávurnar býttar út, og t á øll hava fingið sínar uppgávur, telur
tíðin, og arbeiðsfriður eigur at ráða.
Til tess at fáa greiðu á møguligum skeivleikum í uppgávunum av týdningi fyri próvtøkuna er møguleiki fyri
at fáa fatur á ábyrgdarhavandi læraranum fyrsta hálva tíman eftir byrjan. Lærarin, ið verður boðsendur
um próvtøkueftirlitið, má einans svara ivaspurningum um orðingina í uppgávunum og i kki svara øðrum
spurningum.
Sjúka við próvtøkuhaldið
Um ein gerst sjúkur við próvtøkuna kann verða boðað frá ti l eftirlitið, ið kann fylgja viðkomandi útum eitt
stutt bil.
Verður hin sjúki noyddur at gevast við royndini, skal uppgávan við avrikum latast inn og kann fáa
átekning eftirlitsins um, at viðkomandi er givin fyri sjúku. Vil hin lesandi sleppa til sjúkraroynd, skal
læknaváttan verða latin megindeildarráðnum.
Um at fara frá próvtøku
Fer ein úr próvtøkuhølinum av eini av hesum orsøkum:
a) hin lesandi vil ikki at svara uppgávuni,
b) hin lesandi er liðugur at svara uppgávuni, áðrenn tíðin er farin,
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c) aðrar próvtøkur fara fram samstundis í sama høli, ið vara longur enn eins egna, má hin lesandi fara úr
hølinum uttan at órógva.
Samleikateigarnir á svartilfarinum skulu vera fyltir út, áðrenn ein fer úr hølinum.
Lesandi kann vanliga ikki fara úr hølinum fyrr enn 1 tíma eftir, at próvroyndin byrjaði, um so er at onkur
lesandi ikki er møttur rætt stundis.
Eingin lesandi má fara frá borðinum uttan at boða eftirlitinum frá og lata frá sær uppgávusvørini ella í
minsta lagi kápuna við teigunum útfyltum.
Próvtøkutíðin lokin
Tá svartíðin er farin, savnar próvtøkueftirlitið uppgávusvørini, og eiga tey lesandi at steðga á, til alt er í
lagi. Er nakar farin út úr hølinum við uppgávusvørunum, verður tilfarið ikki próvdømt, men hetta telur
kortini sum ein próvroynd.
Próvtøkuúrslit
Úrslitið av próvtøkuroynd í eini lestrargrein verður vanliga kunngjørt beint eftir lidna próvdøming.
Munnlig roynd
Dagurin fyri munnliga próvroynd skal verða kunngjørdur við uppslagi á deildini í seinasta lagi 3 dagar fyri
próvtøkudagin.
Próvtilfarið til dømingar
Próvtøkueftirlitið handar próvtøkufyrisitingini uppgávusvørini o.a. beint eftir at próvtøkan er lokin.
Próvtøkufyrisitingin sær síðan til, at uppgávusvørini verða sum skjótast í innskrivaðum posti send til
próvdómara/-r og lærara/-r at døma.
Uppgávusvørini eiga at verða send próvtøkufyrisitingini aftur sum skjótast við próvtølunum førdum á
próvtøkuinnskrivingarblaðið og undirskriftum frá próvdómara og lærara og verður kunngjørt smb. pkt. 2.9
omanfyri.
Kærur
Kæra um próvtøkuhald skal vera skrivlig, grundgivin og latin avvarðandi megindeildarráð í seinasta lagi
viku aftan á tann dag, sum próvtøkuúrslitið er kunngjørt.
Endurpróvtøka og sjúkrapróvtøka
Endurpróvtøkur verða hildnar eftir umsókn og við loyvi frá deildarleiðslu. Seinast givna próvtal verður at
galda.
Fyri sjúkrapróvtøku er tað sama galdandi.
Próvskjøl
Endalig próvbrøv verða skrivað, tá ið próvtøl fyri lidna útbúgving eru tøk. Próvtalslistar verða skrivaðir, tá
ið ein gevst ella setir fram áheitan um tað.
Goyming av uppgávusvørum
Uppgávusvørini verða goymd í 5 ár og kunnu tá verða fyribeind.
.
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