
Lýsing av starvsøkinum hjá 
útbúgvingarleiðarum 
Bygnaður 

a) Dekanurin tilnevnir útbúgvingarleiðarar, ið vera settir í eitt 3 ára tíðarskeið. Setanin 

kann verða longd. 

b) Útbúgvingarleiðarin skal hava hollan kunnleika til fakøkið og hava góðar royndir við 

undirvísing. 

c) Útbúgvingarleiðarin vísir til dekanin og skal á regluligum fundum kunna um m.a. 

o fíggjarætlan 

o tørv á undirvísarum 

o broytingar í útbúgvingum 

o øll uppskot um broytingar í námsskipanini 

d) Útbúgvingarleiðarin samstarvar við viðkomandi vísindaøki um útbúgvingina. 

e) Útbúgvingarleiðarin skal arbeiða innan fyri tillutaðar fíggjarkarmar og galdandi 

góðskutryggingarskipan. 

f) Útbúgvingarleiðarin hevur ábyrgd av, at allir undirvísarar eru kunnaðir um málini fyri 

útbúgvingini og fyri góðskutryggingina av henni. 

g) Útbúgvingarleiðarin setur eftir tørvi ráðgevandi fakligan arbeiðsbólk til at stuðla 

menningini av útbúgvingini. Bólkurin eigur at vera breitt samansettur umboðandi 

vísindafólk og arbeiðsmarknaðin. 

Ábyrgd av útbúgving og undirvísing 

a) Útbúgvingarleiðarin hevur ábyrgdina av, at útbúgvingin fylgir teimum reglum, ið 

galda fyri Fróðskaparsetur Føroya. Útbúgvingin skal samsvara við strategi og mál hjá 

Fróðskaparsetrinum. Til at tryggja hetta verða regluligir fundir millum dekan og 

útbúgvingarleiðarar á megindeildini. 

b) Ein høvuðsuppgáva er at fylgja Bologna-avtaluni og evropeisku leiðreglunum fyri 

góðskutrygging (ESG
1
), serliga at útbúgvingin er ein heild og at progressión er 

ígjøgnum útbúgvingina. Útbúgvingarleiðarin skal m.a. hava atlit til, hvussu undirvíst 

og vegleitt verður og týdningin, sum einstøku fakini hava, fyri at endamálini hjá 

útbúgvingini verða rokkin. 

c) Útbúgvingarleiðarin hevur ábyrgd av, at ráðlegging, verkseting, eftirmeting og 

menning av útbúgvingini svara til námsskipanina.  

d) Í útbúgvingum, har starvsvenjing ella klinikk eru partar, hevur útbúgvingarleiðarin 

ábyrgd av, at hesir partar fara fram í tráð við ásettar leiðreglur. Útbúgvingarleiðarin 

kann útluta samskifti við starvsvenjingarstøð og klinikkir til annað starvsfólk. 
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e) Útbúgvingarleiðarin útgreinar tørvin á undirvísarum og ger neyðugar avtalur um 

undirvísing við vísindafólk og leysalærarar. 

f) Útbúgvingarleiðarin skal samskifta við lærarar og lestrarstovu um skeiðslýsingar og 

tilrættislegging av undirvísing og próvtøku.  

g) Útbúgvingar, ið hava útbúgvingarpartar í felag, verða lagdar til rættis av avvarðandi 

útbúgvingarleiðarum. 

Eftirmeting og góðskutrygging 

a) Útbúgvingarleiðarin skal tryggja, at útbúgvingarnar eru knýttar at viðkomandi 

granskingarumhvørvum og skikkaðum undirvísarum. Útbúgvingarleiðarin hevur 

ábyrgd av at  útbúgvingarnar eru granskingargrundaðar. 

b) Útbúgvingarleiðarin skal leggja til rættis og skipa útbúgvingina soleiðis, at tey mál, ið 

sett eru fyri innihaldi, læruúrtøkum og góðsku, verða nádd. 

c) Útbúgvingarleiðarin skal síggja til, at námsskipan og undirvísing verða eftirmett í 

samsvari við galdandi leiðreglur fyri eftirmeting á Fróðskaparsetrinum
2
. Tað er: 

1) At fáa undirvísarar at savna saman eftirmetingar av undirvísingini, har m.a. tað 

at leggja undirvísingina til rættis, sjálv undirvísingin og leikluturin hjá teimum 

lesandi verða tikin við í eftirmetingina. 

2) Øll skeið verða eftirmett eftir felags leisti Fróðskaparsetursins. 

Útbúgvingarleiðarin samanfatar úrslitini, sum verða løgd fyri lestrarráðið til 

viðgerðar. 

3) Útbúgvingarleiðarin fær tilmæli frá lestrarráðnum um, hvørjar tillagingar tað 

metir eiga at vera gjørdar. Útbúgvingarleiðarin leggur niðurstøðurnar av 

eftirmetingini fyri dekanin til góðkenningar. 

4) Triðja hvørt ár eftirmeta innihaldið í útbúgvingini og samstarvið við uttanhýsis 

partar um útbúgvingina. Útbúgvingarleiðari kann til hetta endamál seta 

samstarvsnevnd við stovnar og virkir, ið eru møguligir avtakarar av lesandi 

eftir lokna útbúgving. Uppskot til møguligar broytingar í útbúgvingini verða 

viðgjørdar í lestrarráðnum við atliti til ynskir og krøv frá møguligum 

myndugleikum. 

d) Útbúgvingarleiðarin greiðir við árslok í eini eftirmetingarfrágreiðing frá arbeiðinum at 

góðskutryggja útbúgvingina
3
. Frágreiðingin verður latin lestrarráðnum til viðgerðar. 

Trupulleikar og mál, sum krevja tillagingar í útbúgvingini, verða góðkend av 

dekaninum. Frágreiðingin er partur av regluligu sjálvseftirmetingini hjá 

Fróðskaparsetrinum. 

e) Ein lýsing skal gerast av, hvørjar broytingarnar eru neyðugar, sum avleiðing av 

eftirmetingini. Lýsingin skal verða alment atkomilig. 

f) Árligar eftirmetingarfrágreiðingar verða viðgjørdar á einum felags fundi ímillum 

útbúgvingarleiðarar og dekan.  
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Umsiting 

a) Útbúgvingarleiðarin skipar fyri at undirvísing, próvtøka og aðrar metingar av tí 

lesandi verða lagdar til rættis. Útbúgvingarleiðarin góðkennir vegleiðingarætlan, 

uppgávuorðingar og innlatingarfreistir fyri bachelor-, master- og aðrar ritgerðir.  

b) Hvørja lestrarhálvu skal útbúgvingarleiðarin kunna lestrarstovuna um tímatalvurnar 

fyri undirvísingina í útbúgvingini. 

c) Útbúgvingarleiðarin skal, eftir áheitan frá lestrarstovuni, vera við til at skipa 

upptøkuna á útbúgvingini. 

d) Útbúgvingarleiðarin skal finna skikkaðar próvdómarar. 

e) Útbúgvingaraleiðarin sær til, at umsóknir um góðskrivingar verða fakliga mettar og 

sendir lestrarráðnum metingina til góðkenningar.  

f) Umsóknir um góðskriving av frammanundan góðkendum fakum kunnu avgreiðast á 

lestrarstovuni. Lestrarráðið og útbúgvingarleiðarin skulu kunnast um umsóknir, sum 

lestrarstovan hevur avgreitt. 

g) Útbúgvingarleiðarin skal vera við til at skipa fyri, at lesandi fáa vegleiðing. 

h) Útbúgvingarleiðarin hevur ábyrgdina av, at próvbókin hevur neyðugu upplýsingarnar 

um útbúgving og lesandi. 

i) Útbúgvingarleiðarin hevur ábyrgdina av, at kunningin um útbúgvingina, einstøku 

skeiðini og próvtøkur til eina og hvørja tíð er at finna á heimasíðuni hjá 

Fróðskaparsetrinum. 

j) Umsitingarligu uppgávurnar verða avgreiddar á deildarskrivstovuni sambært nærri 

lýstum reglum.  

Fíggjarviðurskifti 

a) Útbúgvingarleiðarin umsitur játtanina til útbúgvingina. Útbúgvingarleiðarin leggur 

fíggjarætlan fyri dekanin til góðkenningar. Útbúgvingarleiðarin stílar fyri keypi av 

vørum og tænastum til útbúgvingina og setur leysalærarar. 

b) Útbúgvingarleiðarin hevur atgongd til neyðuga upplæring at nýta fíggjarstýringar-

amboðini til tess at skipa egna fíggjarstýring. 

Arbeiðsbyrða og viðbót 

Arbeiðsbyrðan hjá útbúgvingarleiðarum fevnir partvís um at leggja til rættis og reka sjálva 

útbúgvingina. Harafturat kemur samskifti við lesandi og at samskipa starvsvenjing og klinikk. 

Arbeiðsbyrðan er tí ymisk frá útbúgving til útbúgving. Hvør útbúgvingarleiðari ger sína 

ársætlan og avtalar við avvarðandi dekan, hvussu nógvari arbeiðsorku tørvur er á fyri at loysa 

útbúgvingarleiðarauppgávuna og hvussu írestandi arbeiðsorkan skal býtast ímillum gransking 

og undirvísing. 

Uppgávan sum útbúgvingarleiðari verður lønt sum deildarleiðari-I eftir AKF-sáttmálanum.  


