Setrið er framtíðin
Framtíðin er Setrið

Masterútbúgvingar

Masterútbúgvingar
Hevur tú áhuga í at útbúgva teg víðari eftir
bachelor-útbúgvingina, so hevur tú møgu
leika fyri at lesa á Setrinum. Setrið hevur
hesar útbúgvingar á master-stigi í boði:
Megindeildin fyri hugvísindi,
samfelagsvísindi og námsvísindi
• MA í føroyskum máli og bókmentum
• MA í løgfrøði
• Masterlæra á Søgu- og samfelagsdeildini – herundir
• MA masterlæra í søgu
• M. S. Sc. masterlæra í sosisal		 vísindum og samfelagsplanlegging
• M. S. Sc. masterlæra í politikki og
		umsiting

• MA í West Nordic Studies – Governance
and Sustainable Management
• Masterlæra í vegleiðing (parttíðarútbúgving – verður ikki í boði aftur fyrr
enn í 2017)
Megindeildin fyri náttúruvísindi og
heilsuvísindi:
• Master í fólkaheilsuvísindum
Fróðskaparsetur Føroya bjóðar sostatt í
løtuni út fýra masterútbúgvingar. Umframt
at til ber at taka Master sum framhald
av verandi BA-útbúgvingum á Søgu- og
samfelagsdeildini.

MA er masterheiti innan hugvísindi og er stytting fyri Master of Arts.
M.S.Sc. er masterheiti í samfelagsvísindum og er stytting fyri
Master of Social Science.
M.Sc. er masterheiti innan náttúruvísindi og er stytting fyri Master of Science.

Sigurð í Jákupsstovu, rektari

Fróðskaparsetrið er
føroyski vitanardepilin
Ert tú eitt forvitið menniskja? Hevur tú vilj
an til at vita og gera betur – til at royna og
finna útav? So skalt tú umhugsa at søkja
tær hægri lestur á Fróðskaparsetrinum.

dygga menning, løgfrøði, føroyskt mál,
bókmentir og søgu – ella kanska er tað
læring og arbeiði við børnum og skúlaung
dómi, ið hevur tín áhuga.

Lestur á Fróðskaparsetrinum er serliga
spennandi, tí at útbúgvingarnar hava al
tjóða útsýni og dygd við støði í føroyskum
viðurskiftum. Ert tú studentur á Setrinum,
kanst tú hugsavna teg um títt fakøki, men
dentur verður eisini lagdur á tvørfakligt
og praksisorienterað arbeiði, soleiðis at tú
ert væl ílatin bæði til víðari lestur og til at
starvast í tíni yrkisgrein.

Lestrarumhvørvið á Setrinum er merkt av,
at studentar knýta tøtt sambond sínámill
um. Harumframt gevur dagliga samskiftið
við granskarar og undirvísarar tær framúr
møguleikar fyri tíðliga í lestrinum at fáa
innlit í nýggja gransking og at byggja
faklig netverk.

Tú kanst velja tær útbúgvingar, ið snúgva
seg um náttúru og tøkni, samfelagsfrøði
og búskap, sjúkrarøkt og heilsu, burðar

Her hevur tú møguleikan at fordjúpa teg
niður í minstu smálutir fyri at skilja tað
stóru heildina.
Vælkomin á Setrið.

Master of Faroese Language and Literature

Master í føroyskum
máli og bókmentum
Í sjeytiárunum varð farið undir exam. art.-nám, og í seinnu helvt av áttatiárunum
varð farið undir cand. phil.-lestur. Í 2004 skifti Føroyamálsdeildin – eins og Setrið
yvirhøvur – til núverandi skipan við ávikavist bachelor- og masternámi
Skipan, innihald og førleikar
MA í føroyskum er samansett av lestrarevn
um og MA-ritgerð.
Lestrarevnini telja 80 ECTS, ritgerðin
40 ECTS.
Lærarar á deildini og gestalærarar bjóða
fram lestrarevni, sum studentarnir velja
ímillum.
MA í føroyskum máli og bókmentum er út
búgving, sum gevur undirvísingarførleika
í føroyskum á miðnámsskúlum og hægri
skúlum.
Eisini gevur útbúgvingin góðan førleika at
starvast í eitt nú fjølmiðlunum.
MA-nám tekur 2 ár (120 ECTS). Staðið MAprógv gevur rætt til heitið magister artium,
stytt MA. Lokið MA-prógv við góðum
úrsliti gevur møguleika fyri at fara undir
ph.d.-nám. MA-nám á Føroyamálsdeildini
eru tvinnanda: Samansett MA og MA í
føroyskum.
Samansett MA er miðnámslæraraútbúgv
ing, samansett av høvuðsgrein og hjánámi
umframt námsfrøði:

Lestrartíð: 2 ár, samansett MA tó 5½ ár
Umsóknarfreist: 1. juli
Fíggjarviðurskifti: Lestrarstuðul
Útbúgvingarstovnur: Fróðskaparsetur Føroya
Útbúgvingarstaður: Tórshavn

Høvuðsgrein
• BA-prógv, 3 ársverk (180 ECTS)
• Høvuðsritgerð, ½ ársverk (30 ECTS)
• Hjánám, 1½ ársverk (90 ECTS) í øðrum
faki. (Hjánám í føroyskum = 60 ECTS á
BA-stigi og 30 ECTS á MA-stigi)
• Námsfrøði: Námsfrøðiligt skeið, sum
setanarmyndugleikin (Mentamálaráðið
ella skúlin, ið starvssetur, skipar fyri)
Í samansettum MA kann føroyskt antin
vera høvuðsgrein ella hjánám. Útbúgving
in gevur førleika til at undirvísa í 2 læru
greinum í miðnámsskúlunum.
Tað ber eisini til at taka MA í føroyskum
bókmentum og MA í føroyskum máli á
Føroyamálsdeildini sum stakgreinalesandi.
Tá eru serligar upptøkutreytir galdandi.
Upptøkukrøv
Studentur, sum hevur lokið BA-prógv í
føroyskum, kann søkja um upptøku á MAnámið. Studentarnir skulu hava BA-prógv
við góðum úrsliti (svarandi til minst 8 í
miðal eftir 13-stiganum).
Umsøkjarar við góðum BA-prógvi í øðrum
málum og bókmentum kunnu verða upp

tiknir eftir hóskandi treytum, sum verða
ásettar nærri í hvørjum einstøkum føri.
Umsóknarfreist
Umsóknarfreistin er 1. juli á midnátt
Umsóknarfreist til stakskeið á MA-stigi
er mikudagin 20. aug. 2016 á midnátt til
heysthálvuna.
Umsóknarblað
Umsóknarblað og leiðbeining finnur tú
á heimasíðu okkara www.setur.fo – far
inn á ‘Upptøka 2016’ í vinstra borði, undir
‘MA-útbúgvingar‘ finnur tú ‘MA-útbúgving í
føroyskum’.
Hevur tú spurningar í sambandi við útfyll
ing av umsóknarblaðnum, ber til at venda
sær til Lestrarskrivstovuna, lss@setur.fo ella
29 25 20.
Umsóknin kann sendast teldutøk til:
lestur@setur.fo ella við Posta til:
Fróðskaparsetur Føroya J.C. Svabos gøtu 7,
postsmoga 272, FO-110 Tórshavn
Eisini ber til at leggja hana í postkassan á
Setursskrivstovuni, J. C. Svabos gøtu 7.

Framtíðarmøguleikar
MA í føroyskum máli og bókmentum er út
búgving, sum gevur undirvísingarførleika
í føroyskum á miðnámsskúlum og hægri
skúlum. Eisini gevur útbúgvingin góðan
førleika at starvast í eitt nú fjølmiðlunum,
á forløgum, sum týðarar og málsligir
ráðgevar.
Staðið MA-prógv gevur rætt til heitið mag
ister artium, stytt MA. Lokið MA-prógv við
góðum úrsliti gevur møguleika fyri at fara
undir ph.d.-nám.
Meiri kunning
Nærri kunning um útbúgvingina fært tú
á www.setur.fo ella við at venda tær til
lestrarvegleiðingina FMD-studvegl@setur.
fo ella við at venda tær til Jógvan í Lon
Jacobsen, útbúgvingarleiðara, jogvanlj@
setur.fo - tlf. 29 25 32.

Master of Arts – History, Master of Social Science

Masterlæra í søgu
og samfelagsfrøði
Á heysti 2015 fór Søgu- og Samfelagsdeildin at bjóða út fulltíðar masterlestur í
Søgu, í Sosialvísindum og í Samfelagsplanlegging og Politikki og umsiting. Hetta
verður endurtikið í 2016, og upp til 30 studentar kunnu takast inn til lestrarbyrjan
miðjan august 2016.
Skipan, innihald og førleikar
Útbúgvingarnar eru skipaðar eftir master
læruleisti, sum er mentur við støði í, at ein
lítil arbeiðsmarknaður sum tann føroyski
eisini hevur tørv á breidd í førleikum,
umframt dygd og dýpd í akademiskum
arbeiðslag.
Útbúgvingin byggir á avtalu millum
studentin og ein vegleiðara (meistara),
heldur enn á eina skrá, sum er løgd føst
frammanundan. Hetta er ein viðurkendur
máti at skipa master, har lesturin kann
verða bygdur upp eftir áhugamálunum hjá
tí einstaka studentinum, men við atliti at
viðkomandi fakøki.
Masterlæra er skipað soleiðis, at student
urin ognar sær almennar førleikar (t.e.
bæði vísindaligt ástøði og háttaløg) á
einum høgum altjóða støði, men sam
stundis eisini ein sjálvstøðugan fakligan
profil. Studenturin mennir sjálvstøðugt
arbeiðslag, grundað á praksislæru og prob
lemorientering, grundað á tætt samstarv
millum studentarnar innanhýsis, og millum
studentarnar og granskaraumhvørvið á
deildini.
Lestrartíð: 2 ár
Umsóknarfreist: 1. juli
Fíggjarviðurskifti: Lestrarstuðul
Útbúgvingarstovnur: Fróðskaparsetur Føroya
Útbúgvingarstaður: Tórshavn

Nógv av samskiftinum fer fram á enskum/
skandinaviskum máli, herundir uppgávu
skriving.
Kravið um at vera til staðar á stovninum
er hægri enn undir vanligum universitets
lesnað. Onnur lestrarhálva er ætlað sum
dvøl á hægri lærustovni uttanfyri Føroyar.
Førleikar eftir lokna masterlæruútbúgving:
• Haldgóð vitan um týdningarmestu
viðurskiftini innan valda fakøkið,
grundað á nýggjastu altjóða fakligu
vitanina
• Hollur førleiki í akademiskum arbeiði,
t.e. at problematisera, analysera og
framleiða viðkomandi vitan innan valda
fakøkið
• Eginleiki at arbeiða problemgrundað
og tvørvísindaligt á einum høgum
fakligum stigi
• Førleiki at megna sjálvstøðugar uppgávur á hægsta stigi innan valda
fakøkið, eins væl og at vera partur av
einum arbeiðsbólki ella leiða ein
arbeiðsbólk
• Førleiki at megna miðling av gransking
og granskingargrundaðari vitan, og at

kjakast um hesi viðurskifti við fakfelagar
eins væl og við ikki-serfrøðingar
Upptøkutreytir
• Søgu- ella samfelagsvísindalig bachelor-útbúgving frá Fróðskaparsetri
Føroya
• Søgu- ella samfelagsvísindalig bachelorútbúgving frá øðrum hægri lærustovni, har royndir við problemorientering og tvørvísindaligum arbeiði er
ein fyrimunur
• Studentar við øðrum førleikum, tó í
minsta lagi bachelorstig, kunnu eisini
søkja um upptøku
Umsóknarfreist
Umsóknarfreistin er 1. juli á midnátt
Umsóknarblað
Umsóknarblað og leiðbeining finnur tú á
heimasíðu okkara www.setur.fo – far inn á
‘Upptøka 2016’ í vinstra borði, undir ‘MA-útbúgvingar‘ finnur tú ‘Masterlæra’.
Hevur tú spurningar í sambandi við útfyll
ing av umsóknarblaðnum, ber til at venda
sær til Lestrarskrivstovuna, lss@setur.fo ella
29 25 20.

Umsóknin kann sendast teldutøk til:
lestur@setur.fo ella við Posta til:
Fróðskaparsetur Føroya J.C. Svabos gøtu 7,
postsmoga 272, FO-110 Tórshavn
Eisini ber til at leggja hana í postkassan á
Setursskrivstovuni, J. C. Svabos gøtu 7.
Framtíðarmøguleikar
Ein fakliga sterk útbúgving, grundað á
vitan og royndir frá bæði altjóða viðurskift
um og úr føroyska samfelagnum, gevur
hollar førleikar at starvast við leiðandi
og analytiskum uppgávum innan bæði
privata, almenna og sjálvbodna sektorin í
samfelagnum.
Soleiðis ert tú við hesi útbúgving væl fyri
til førleikar, bæði til arbeiðsmarknaðin og
til víðari lestur á ph.d.-stigi.
Meiri kunning
Nærri lýsingar av hvørjum fakøki sær,
tíðarætlan, formligar treytir v.m., verður
gjørd í serligari “Vegleiðing til masterlæru”.
Kunning annars á: www.setur.fo ella við at
venda tær til útbúgvingarleiðaran: Gestur
Hovgaard, lektari, tlf.: 292595, t-postur:
gesturh@setur.fo.

Master of
West Nordic Studies
Saman við øðrum universitetum í útnorðri fór Fróðskaparsetur Føroya á heysti
í 2015 undir hesa nýggju altjóða og tvørfakligu, ensktmæltu masterútbúgving.
Endamálið er at útbúgva kandidatar, sum skilja og eru førir fyri at greiða fløktu av
bjóðingarnar, sum útjaðarin í útnorðri hevur sum partur av arktiska økinum.
Skipan, innihald og førleikar
Felags masterútbúgvingin Master in West
Nordic Studies, Governance and Sustain
able Management er tvey ára fulltíðarlest
ur, sum gevur 120 ECTS. Studentar á
Fróðskaparsetri Føroya kunnu seta skeið
saman frá teimum fimm samstarvsuni
versitetunum og soleiðis skraddaraseyma
sína egnu útgávu, tó er fakið ‘Introduction
to Circumpolar Studies’ í Akureyri kravt.
Til ber at lesa uttanlands í fyrstu, aðru
og triðju lestrarhálvu. Minstakravið frá
Fróðskaparsetri Føroya er tvey skeið (20
ECTS) umframt masterritgerðina (30 ECTS).
Minstakravið frá samstarvsuniversitet
unum er 30 ECTS í valfríum skeiðum.
Fróðskaparsetrið bjóðar í minsta lagi fýra
kjarnuskeið og fýra valfrí skeið. Hesi skeið
ini verða øll boðin út í heysthálvuni. Tað er
eisini møguligt at vera í starvsvenjing (25
ECTS) í øllum lestrarhálvum. Niðanfyri er
dømi um lestrargongd:
• Fyrsta lestrarhálva:
Innleiðsluskeiðið til útbúgvingina er
á universitetinum á Akureyri tvær tær
seinastu vikurnar í august. Restina av
lestrarhálvuni kunnu studentarnir antin
Útbúgvingin er skipað sum samstarv mill
um hesi universitet:
• Ilisimatusarfik í Nuuk
• Háskólinn á Akureyri
• Háskóli Íslands í Reykjavík og
• Universitetet i Nord, Bodø,

a) taka tvey skeið á Fróðskaparsetrinum
(20 ECTS): tvey kjarnuskeið ella eitt
kjarnu og eitt valfrítt skeið, ella 2) tey
kunnu taka skeið við universitetið í
Akureyri (20 ECTS).
• Onnur lestrarhálva:
Onnur lestrarhálva verður tikin
uttanlands.
Meira kunning á felags heimasíðuni.
• Triðja lestrarhálva:
Triðju lestrarhálvuna tekur studenturin
á Fróðskaparsetrinum ella á einum
samstarvsuniversiteti saman við studentum frá samstarvsuniversitetunum. Á
Fróðskaparsetrinum skulu studentarnir
taka trý skeið (30 ECTS):
Trý kjarnuskeið, ella tvey kjarnuskeið
og eitt valfrítt skeið ella eitt kjarnuskeið
og tvey valfrí skeið (alt eftir hvat studentarnir hava tikið frammanundan).
Starvsvenjing og vallærugrein er eisini
ein møguleiki.
• Fjórða lestrarhálva
Í fjórðu lestrarhálvu skriva studentarnir
masterritgerðina á Fróðskaparsetrinum
umframt at taka eitt kravt skeið um
ritgerð (30 ECTS).

Lestrartíð: 2 ár
Fíggjarviðurskifti: Lestrarstuðul
Útbúgvingarstovnur: Fróðskaparsetur
Føroya
Útbúgvingarstaður: Tórshavn

Felags meginreglur fyri kjarnuskeið
• 40-45 tíma undirvísing, íroknað
gestafyrilestrar hjá vitjandi granskarum
og fólki við arbeiðsroyndum á økinum,
umframt vitjanir á viðkomandi stovnum.
• Skeiðini, sum verða boðin út, umboða
gransking, sum fer fram á viðkomandi
universiteti.
• Pensum er 1200 síður. Meginparturin er
akademiskur tekstur, men ítøkilig og
nýggj politisk álit o.l. er eisini partur av
próvtøkupensum.
• Tríggjar súlur 1) Flokkur (20 tímar):
Floksundirvísing og kjak við støði í
lesiætlan og gestafyrilestrum, stovnsvitjanum o.ø. 2) Virkni (10 tímar): Gera
ein viðkomandi blogg, video, útvarpssending og 3) Samskifti (10 tímar):
Studentar og lærarar samskifta við
samfelagið, t.e. politiskar, vinnuligar og
samfelagsligar aktørar, um viðkomandi
evnir
• Tvørfakligur og fleirfakligur bygnaður
• Samhugsað nýtsla av háttalagsfrøði og
háttaløgum saman við verkligum
táttum.
• Greið helling móti samtíðar og framtíðar útnorðursamteksti, harímillum
almenn fyriskipan og burðardygd.
• Bæði skrivligar og munnligar próvtøkur
Upptøkukrøv:
Fyri at søkja um upptøku, skulu umsøkjarar
senda fylgjandi førleikaprógv:
Bachelorútbúgving í samfelagsfrøði; ella
• Bachelorútbúgving við í minsta lagi
60 ECTS-stigum innan samfelagsfrøðiliga økið, umframt at bacheloruppgávan er um eitt samfelagsfrøðiligt evni;
ella
• Útbúgving á samsvarandi stigi
umframt minst trý ár av starvsroyndum
innan almenna fyriskipan ella burðardygga leiðslu í útnorðri; og

• Førleikar í enskum máli, ið samsvara
við B-stig í føroyskum miðnámsskúla
ella øðrum miðnámsskúla; ella
• Prógv fyri lokna TOEFL roynd (í minsta
lagi 550 stig í pappírsroyndini ella 80
stig í internetroyndini) ella IELTS roynd
(í minsta lagi 6.0).
Umsóknarfreist
Umsóknarfreistin er 1. juli á midnátt
Umsóknarblað
Umsóknarblað og leiðbeining finnur tú á
heimasíðu okkara www.setur.fo – far inn á
‘Upptøka 2016’ í vinstra borði, undir ‘MA-útbúgvingar‘ finnur tú ‘West Nordic Studies’.
Hevur tú spurningar í sambandi við útfyll
ing av umsóknarblaðnum, ber til at venda
sær til Lestrarskrivstovuna, lss@setur.fo ella
29 25 20.
Umsóknin kann sendast teldutøk til:
lestur@setur.fo ella við Posta til:
Fróðskaparsetur Føroya J.C. Svabos gøtu 7,
postsmoga 272, FO-110 Tórshavn
Eisini ber til at leggja hana í postkassan á
Setursskrivstovuni, J. C. Svabos gøtu 7.
Framtíðarmøguleikar
Endamálið er at útbúgva kandidatar,
sum hava vitan um, skilja og eru førir fyri
at greiða tær fløktu avbjóðingar, sum
útjaðarin í útnorðri hevur sum partur
av arktiska økinum. Útbúgvingin gevur
serligar førleikar til fyrisiting, analysu og
kunning innan almenna fyrisiting, í privat
um fyritøkum og felagsskapum, ið virka í
einum altjóða høpi.
Meiri kunning
www.setur.fo ella við at venda tær til Lau
Blaxekjær, undirvísingarleiðara,
laub@setur.fo, tel. 292599.

Master of Laws

MA útbúgving í løgfrøði
Á heysti í 2013 fór Setrið undir at bjóða út MA útbúgving í løgfrøði, sum skal geva
studentunum førleikar á høgum stigi í løgfrøði. Setrið hevur aftur hesa útbúgving í
boði í 2016.
Dentur verður lagdur á, at tey útbúnu
skulu fata og duga at greina lóg og løg
frøði við atliti at fyrisitingarlóg, lógkønari
útgávu og lóg hjá smáum løgdømum í
samveldisstøðu, m.a. lóggávu, venju og
aðrar rættarkeldur, umframt altjóða lóg,
felagsmál og samanberandi greinan.
Lesast skulu 120 ECTS, og býtið er:
• Dogmatiskur lógkunnleiki: 50 til 80
ECTS
• Løgfrøðilig fatan og háttalag: 10 ECTS
kravd
• Ritgerð: 30 ECTS
• Valgreinar: 0 til 30 ECTS.
Dogmatiskur lógkunnleiki er siðbundin
gjøgnumgongd av lógkeldum á ávísum
evnisligum øki, tulkan og brúk teirra.
Dogmatiskar lærugreinar skulu vera
50-80 ECTS. Boðin verða út skeið (oftast
10 ECTS) sum fyrisitingarlóg, kollektivur
arbeiðsrættur, altjóða fiskiveiðirættindi,
kommunurættur, skattarættur (bæði
alment og ymisk serskeið), rættarsøga,
grundlógarroynd, mannarættindi og
revsirættur, brúkaralóg, stjórnarlóg, skip
anarlóg, sjólóg, havrættur og búnaðarlóg.

Lestrartíð: 2 ár
Umsóknarfreist: 1. juli
Fíggjarviðurskifti: Lestrarstuðul
Útbúgvingarstovnur: Fróðskaparsetur Føroya
Útbúgvingarstaður: Tórshavn

Flestu dogmatisku lærugreinarnar taka
støði antin í føroyskari lóg ella annars við
atliti at lóg viðkomandi fyri smá løgdømi í
samveldisstøðu.
Løgfrøðilig fatan og háttalag er djúp fatan
og greinan av løgfrøðiligum háttalagi,
umframt almennur akademiskur førleiki
tillagaður avbjóðingum í løgfrøðiligum
høpi. Løgfrøðilig fatan og háttalag skal
vera í minsta lagi 10 ECTS. Boðin verða út
skeið (oftast 5 ECTS) sum at skriva ritgerð
í løgfrøði, løgfrøðilig fatan og útgáva,
løgfrøðiligt háttalag, samberandi lógkunn
leiki. Hesi skeið kunnu vera heilt upp í 40
ECTS, um studenturin undir valgreinum
velur skeið um løgfrøðiliga fatan og
háttalag.
Valgreinar eru skeið, ið ikki lættliga
kunnu bólkast sum antin dogmatisk ella
løgfrøðilig fatan og háttalag, men eru
viðkomandi fyri samlaðu læruúrtøkuna.
Studenturin kann velja millum einki og
upp til 30 ECTS av hesum skeiðum.
Ritgerð skal vera 30 ECTS og skal sýna
løgfrøðiliga fatan á høgum stigi.

Upptøkukrøv
Studentarnir skulu frammanundan antin
hava í minsta lagi bachelor í løgfrøði ella
annan bachelor. Hevur studenturin annan
bachelor enn í løgfrøði, er eisini krav, at
viðkomandi gjøgnum útbúgvingina og/
ella royndir hevur nóg mikið av løgfrøði.
Til ber eisini at lúka krøvini um akadem
iska og viðkomandi undanútbúgving við
at vísa á eftirútbúgving og royndir. Sera
viðkomandi eru tikin stakskeið í lóg á
Fróðskaparsetrinum. Viðkomandi royndir
kunnu vera í umsiting av lóggávu, leiðsla
hjá stovni ella fakfelag, sitið í kommunu
stýri ella á tingi, starv í grannskoðan ella
øðrum eftirliti. Týðandi er at lýsa og skjal
prógva førleikar og royndir.
Umsóknarfreist
Umsóknarfreistin er 1. juli á midnátt
Umsóknarblað
Umsóknarblað og leiðbeining finnur tú á
heimasíðu okkara www.setur.fo – far inn á
‘Upptøka 2016’ í vinstra borði, undir ‘MA-útbúgvingar‘ finnur tú ‘Masterlæra í lóg’.

Hevur tú spurningar í sambandi við útfyll
ing av umsóknarblaðnum, ber til at venda
sær til Lestrarskrivstovuna, lss@setur.fo ella
29 25 20.
Umsóknin kann sendast teldutøk til:
lestur@setur.fo ella við Posta til:
Fróðskaparsetur Føroya J.C. Svabos gøtu 7,
postsmoga 272, FO-110 Tórshavn
Eisini ber til at leggja hana í postkassan á
Setursskrivstovuni, J. C. Svabos gøtu 7.
Framtíðarmøguleikar
Útbúgvin skulu kunna taka við størvum í
almennari og privatari fyrisiting, har kravið
er løgfrøði ella samsvarandi hægri útbúgv
ing. Hava tey bachelor í løgfrøði framman
undan, skulu tey eisini kunna virka sum
advokatar og dómarar.
Løgfrøðingar við hesi útbúgving hava
førleika at fara undir triðju ringrás (dokt
orsnám) í lóg ella samsvarandi.
Meiri kunning
www.setur.fo ella við at venda tær til Bárð
Larsen, undirvísingarleiðara og adjunkt í
løgfrøði bardurl@setur.fo, tel. 292598.

Master of Science in Public Health

Masterútbúgving
í fólkaheilsu
Nú ber til at søkja inn á nýggju masterútbúgvingina í fólkaheilsu. Framman undan
hava stakskeið verið bjóðað út ímóti gjaldi, men hetta er fyrstu ferð, at full mast
erútbúgving verður bjóðað út.
Skipan, innihald og førleikar
Útbúgvingin telur 120 ECTS, og er skipað
sum hálvtíðarlestur yvir fýra ár (hetta
ger tað møguligt fyri studentar at hava
hálvtíðararbeiði í lestrartíðini).
Útbúgvingin viðger sjónarmið og mát fyri
heilsu og fólkaheilsu, og menniskjans sam
spæl við heilsuligar avbjóðingar og sam
felagsligar treytir í dag og gjøgnum tíðina;
greinar umhvørvisárin á heilsu, arvaligar

sjúkur, kostinntøku og kropsliga venjing,
og hvussu fólkaheilsan verður merkt av
hesum tættum. Studentarnir fáa innlit í,
greina og meta gransking innan fólka
heilsu, og undirvísingin í vísindaástøði og
háttalagsfrøði ger studentarnar førar fyri
at fyrihalda seg kritiskt til granskingarúrslit
og eru eisini týðandi amboð í sambandi
við egin analytisk verkevni. Dentur verður
lagdur á holla vitan um og greining av

Masterútbúgving í fólkaheilsu
Hvør eind er 15 ECTS
Ár

Várið

2016

Heystið
Eind 1
Vísindaástøði og háttalagsfrøði

2017

Eind 2
Heilsuvísindi/Fólkaheilsa, samfelag/
mentan
Tjóða og altjóða rættindi
Føroysk lóggáva á heilsuøkinum

Eind 3
Heilsugransking

2018

Eind 4
Yrkismenning
Valfrítt skeið

Eind 5
Heilsunámsfrøði
Fyribyrging og heilsufremjan

2019

Eind 6
Fólkaheilsuvísindi og samtíðar
diagnosa
Valfrítt skeið

Eind 7
Masterritgerð

2020

Eind 8
Masterritgerð

fyribyrging og heilsuframa, og í hesum
sambandi er eisini heilsunámsfrøði ein
týðandi táttur.
Í talvuni niðanfyri er samansetingin av útbúgvingini víst (tillagingar kunnu koma fyri):
Útbúgvingin gevur MA-kandidatunum
førleikar at nýta fólkaheilsuvísindaliga
vitan í verki á víðkaðum støði, at greina
samspælið millum samfelagslig viður
skifti og fólkaheilsu, at greiða frá, meta
um og kunna nýta mest nýttu vísindaligu
háttaløgini í fólkaheilsugransking, og at
arbeiða spurdómsgrundað og tvørvísinda
ligt á einum høgum fakligum stigi. Tvær
av lestrareindunum eru valfríar, og hetta
gevur tí einstaka studentinum møguleika
at skapa sín egna profil.
Upptøkukrøv
Umsøkjarar skulu hava miðallanga út
búgving sum bachelor ella professións
bachelor, eitt nú innan sjúkrarøktarfrøði,
námsfrøði, lærarayrkið, sosialráðgeving,
ergoterapi, fysioterapi, samfelagsfrøði
ella bioanalysu. Nærri meting verður
gjørd í hvørjum einstøkum føri. Tey, ið
frammanundan hava tikið stakskeið innan
heilsuvísindi á masterstigi á Fróðskapar
setrinum, kunnu søkja um at fáa tey skeið
ini góðskrivað inn í útbúgvingina.
Tey, ið longu hava tikið 60 ECTS, kunnu
sostatt søkja um at byrja eitt ár frammi í
útbúgvingini, so tey byrja á Eind 5.

Umsóknarfreist
Umsóknarfreistin er 1. juli á midnátt
Umsóknarblað
Umsóknarblað og leiðbeining finnur tú á
heimasíðu okkara www.setur.fo – far inn á
‘Upptøka 2016’ í vinstra borði, undir ‘MA-útbúgvingar‘ finnur tú ‘Fólkaheilsuvísindi’.
Hevur tú spurningar í sambandi við útfyll
ing av umsóknarblaðnum, ber til at venda
sær til Lestrarskrivstovuna, lss@setur.fo ella
29 25 20.
Umsóknin kann sendast teldutøk til:
lestur@setur.fo ella við Posta til:
Fróðskaparsetur Føroya J.C. Svabos gøtu 7,
postsmoga 272, FO-110 Tórshavn
Eisini ber til at leggja hana í postkassan á
Setursskrivstovuni, J. C. Svabos gøtu 7.
Framtíðarmøguleikar
Útbúgvingin gevur kandidatunum møgu
leika at førleikamenna seg at røkja arbeiði
innan almanna- og heilsuverkið, ið krevur
servitan og greinandi førleika á master
stigi. Útbúgvingin er harumframt ætlað at
geva studentum førleikar at arbeiða við
granskingarverkætlanum í Føroyum innan
heilsufrøði og menna seg til møguligan
ph.d.-lestur.
Meiri kunning
Nærri kunning um útbúgvingina fæst á
www.setur.fo ella við at venda sær til Marin
Strøm, marins@setur.fo, tlf. 29 22 72.

Lestrartíð: 4 ár
Umsóknarfreist: 1. juli
Fíggjarviðurskifti: Talan er ikki um fulltíðarlestur, og studentarnir hava tí ikki rætt til
lestrarstuðul
Útbúgvingarstovnur: Fróðskaparsetur Føroya
Útbúgvingarstaður: Tórshavn

Ph.d.-lestur

Hjánám

Ph.d. er stytting fyri philosophiae doctor (tað er doktari í filosofi). Hetta er ein 3 ára
granskaraútbúgving, sum er kravd fyri at kunna fáa starv sum granskari á universitet
um og granskingarstovnum. Eisini fleiri virki, serliga tey, sum arbeiða við at menna
nýggjar vørur og tænastur, seta fólk við ph.d.-útbúgving í starv.
Fólk verða vanliga sett í eitt 3 ára starv – t.d.
á einum universiteti, einum sektorgransk
ingarstovni ella á einum virki – og verða
samstundis innskrivað til lestur á einum
universiteti.
Til ber at søkja um at verða innskrivað/
ur til ph.d.-lestur á Fróðskaparsetrinum.
Í sambandi við umsóknir um stuðul og
annað verður hetta 3 ára skeiðið og arbeiðið
vanliga kalla ein ph.d.-verkætlan ella ein
granskaraútbúgving.
3 ára ph.d.-útbúgvingin verður løgd oman á
3 ára bachelor- og 2 ára masterútbúgving og
verður ofta kallað 3+2+3. Kandidatparturin
er við í ph.d. partinum.
Granskingarráðið brúkar fittan part av
árligu játtanini í Granskingargrunninum til
at stuðla ph.d.-verkætlanum. Talan er um
lutvísan stuðul, í mesta lagi 2/3 av samlaða
kostnaðinum. Granskingarráðið stuðlar bæði
ph.d.-verkætlanum í Føroyum og uttanlands.
Hvar ber til at leita sær ráð
Um tú hugsar um at fara undir ph.d.-lestur,
mást tú bæði hugsa um fakliga, fíggjarliga
og sosiala partin.
• Fakligi parturin
Set teg í samband við leiðsluna ella við
ein viðkomandi granskara á Fróðskapar-

Lestrartíð: 3 ár

setrinum ella einum av hinum granskingarstovnunum í Føroyum, um tað er
her, tú kundi hugsað tær at arbeitt. Undir
øllum umstøðum er tað skilagott at hava
samband við føroyska granskingarumhvørvið, eisini um tú fert undir ph.d.arbeiði uttanlands.
• Fíggjarligi parturin
Møguleiki er at søkja stuðul úr Granskingargrunninum. Er granskingarevnið títt
innan fiskivinnu, ber eisini til at søkja
stuðul frá Fiskivinnuroyndum. Ofta er
skilagott at søkja fígging frá fleiri keldum,
tí tá er oftast lættari at fáa til vega neyðugu fíggingina. Spyr teg fyri hjá øðrum
ph.d.-studentum ella hjá Granskingarráðnum og granskingarstovnunum um
hendan partin.
• Sosiali parturin
Hugsa um, hvat granskingarumhvørvi er
best at knýta seg at. Aftur her er tað gott
at spyrja seg fyri á granskingarstovnunum og hjá øðrum ph.d.-studentum.
Fróðskaparfelagið kann verða gott at seta
seg í samband við til tess at fáa ráð og
vegleiðing. Hetta er eitt áhugafelag fyri
føroyskar granskarar og granskingaráhugað.
Til ber at lesa meira á www.frodskaparfelag.
fo.

Summar útbúgvingar kunnu takast sum
hjánám. Støddfrøði, føroyskt, søga, sosial
vísindi og samfelagsplanlegging, og polit
ikkur og umsiting.
Hjánám er viðkomandi, tá ein vil hava
masterútbúgving, sum er sett saman av
tveimum fakum. Hjá teimum, sum t.d. vilja
verða lærarar í miðnámsskúlum, kann tað
vera ein fyrimunur, men eingin treyt at
hava tvær lærugreinir at undirvísa. Onnur
lærugreinin skal vera høvuðsgrein og hin
hjágrein.
Hevur tú áhuga í at taka hjánám, so fæst
meira at vita á www.setur.fo ella við at seta
teg í samband við viðkomandi útbúgving
arleiðara:

Støddfrøði:
Gunnar Restorff
– gunnarr@setur.fo, tlf. 29 25 63
Føroyskt:
Jógvan í Lon Jacobsen
– jogvanlj@setur.fo, tlf. 29 25 32
Søga:
Hans Andrias Sølvará
– hansas@setur.fo, tlf. 29 25 83
Sosialvísindi og samfelagsplanlegging:
Gestur Hovgaard
– gesturh@setur.fo, tlf. 29 25 95
Politikkur og umsiting:
Gestur Hovgaard
– gesturh@setur.fo, tlf. 29 25 95

Ráð teirra lesandi
Endamálið hjá Ráði teirra lesandi (RTL)
er at umboða studentarnar á Setrinum
og at røkja teirra áhugamál í samstarvi
við setursleiðslu, undirvísarar og onnur
starvsfólk á stovninum. Í samlaða ráðnum
situr eitt umboð og eitt eykaumboð fyri
hvørja deild. Afturat hesum eru lokal Ráð
teirra lesandi á hvørjari deild við umleið
seks umboðum.
Ráðið heldur til í lestrarhúsinum í Fr. Peter
sens gøtu 9, har tað eisini eru lestrar- og
bólkahøli til studentar á Setrinum. Seinasta
árið hevur ráðið serliga arbeitt við at betra
um lestrarumhvørvið.
Eitt nú við at skipa lestrarráðini á deild
unum og saman við starvsfólkum á
Setrinum at skipa fyri valinum av stýrislimi,
har studentarnir valdu sítt umboð í stýrið
hjá Setrinum. Komandi ár verður arbeitt
við at seta eina tutorskipan í verk millum
studentar á Setrinum.

Seturskafe
Ráðið skipar fyri Seturskafe í Fr. Petersens
gøtu 9 hvørt fríggjakvøld. Har hava stud
entar møguleika at hittast.
RTL hevur virknan leiklut í:
• Lestrarráðunum á deildunum, sum eru
ráðgevandi eindir undir dekaninum, ið
millum annað umrøða útbúgvingarendamál og meta um góðsku á útbúgvingum. Lestrarráðið er mannað við
undirvísarum og studentum.
• Akademiska ráðnum, sum er ráðgevandi eindin hjá Rektaranum. Akademiska ráðið er mannað við undirvísarum, studentum og leiðslu. Akademiska ráðið viðger millum annað strategiskar og fíggjarligar raðfestingar.
RTL er við til:
• At skipa fyri tiltøkum á Setrinum,
millum annað innleiðsludøgum,
samansjóðingartúrum saman við
vegleiðarunum og hugnaløtu í Fr. Petersens gøtu 9.

Umboð í RTL januar 2016 eru:
Ingilín D. Strøm, Føroyamálsdeildin (farloyvi)
Silja Aldudóttir, Føroyamálsdeildin
Eyðbjartur S. Skaalum, Námsvísindadeildin
Andrias Gregoriussen, Náttúruvísindadeildin
Hans Jakup Abrahamsen, Náttúruvísindadeildin
Bergur Arnbjarnarson Dalsgarð, Sjúkrarøktarfrøðideildin
Elisa Abrahamsen, Søgu- og samfelagsdeildin
Turid Christophersen, Søgu- og samfelagsdeildin

Lestur og peningur
Studentaárini og peningur ganga sjáldan
hond í hond. Tað kunnu tó vera búskapar
ligar orsøkir til at lesa í Føroyum. Eitt er, at
ein kann búgva hjá foreldrunum (ella fara
heim til ein døgurða av og á), men sam
mett við donsku skipanina skal ein heldur
ikki gjalda skatt av sínum lestrarstuðli í
Føroyum.
Stuðulin er:
Hægri studningur
Lán 		

Allir studentar á Setrinum fáa stuðul frá
Studna, um tey lúka treytirnar. Stuðulin
verður útgoldin eina ferð um mánaðin, 11
mánaðir um árið. Í juli er eingin stuðul.

Stuðul um árið í 11 mðr.
kr. 41.965,kr. 26.609,-

Ferðastudningur innanoyggja
Meginreglan í skipanini er, at allir student
ar, ið hava fyri neyðini at nýta Strand
faraskip Landsins, ferðast ókeypis aftur og
fram í skúla einaferð um dagin, uttan mun
til fjarstøðu frá skúlanum.
Aðrar inntøkur
Studningurin verður inntøkujavnaður í
mun til egna A-inntøku. Er miðal útgold
na A-inntøkan hjá umsøkjaranum undir
20.000 kr. um mánaðin í lestrartíðini,
verður eingin inntøkujavning í studning
inum. Fer útgoldna A-inntøkan upp um
20.000 kr. verður inntøkujavnað í studnin
ginum stigvíst í mun til A-inntøkuna.

Stuðul um mánaðin
kr. 3.815,kr. 2.419,-

Barnastudningur
Barnastudningur verður veittur student
um, ið eiga børn ella hava forsyrgjara
skyldu av børnum, ið eru undir 18 ár.
• barnastudningurin er 966 kr. um
mánaðin fyri hvørt barnið. Lesa báðir
uppihaldarar, kann bara annar søkja um
barnstudningin. Barnastudningurin
verður bara latin tí, ið býr saman við
barninum
• um tú ert einsamallur uppihaldari at
barni/børnum undir 18 ár, ber til at fáa
1.532 kr. um mánaðin afturat.
Les meira á www.studni.fo

Útbúgvingar á Setrinum
Hetta eru útbúgvingarnar, sum eru í boði í 2016:
Megindeildin fyri Náttúruvísindi og heilsuvísindi
Á Bachelor-stigi
• B.Sc. í Sjúkrarøktarfrøði
• B.Sc. í Vistfrøði
• B.Sc. í Havlívfrøði
• B.Sc. í Mýlalívvísindum
• B.Sc. í KT-verkfrøði
• B.Sc. í Orkuverkfrøði (verður ikki bjóðað aftur fyrr enn í 2017)
Á Master-stigi
• Master í fólkaheilsuvísindum
Megindeildin fyri hugvísindi, samfelagsvísindi og námsvísindi
Á Bachelor-stigi
• B.A. í føroyskum máli og bókmentum
• B.A. í søgu (smátjóðir og altjóðagerð)
• B.S.Sc. í samfelagsvísindum (sosialvísindi og samfelagsplanlegging)
• B.S.Sc. í samfelagsvísindum (politikkur og umsiting)
• B.Ed. í undirvísing (1.-10. flokk) - Fólkaskúlalærari
• B.Ed. í námsfrøðiligum arbeiði - Námsfrøðingur
• B.Sc. í búskaparfrøði
Á Master-stigi
• MA í føroyskum máli og bókmentum
• MA í West Nordic Governance and Sustainable Management
• MA í løgfrøði
• MA masterlæra í søgu
• M. S. Sc. masterlæra í sosisalvísindum og samfelagsplanlegging
• M. S. Sc. masterlæra í politikki og umsiting
Harumframt verða hesar hjánám í boði:
• Hjánám í føroyskum
• Hjánám í søgu
• Hjánám í samfelagsfrøði
• Hjánám í politikki og umsiting
• Hjánám í støddfrøði
HANNIS | 219936

Hjágrein er viðkomandi, tá ein vil hava masterútbúgving, sum er sett saman av tveimum
fakum. Hjá teimum, sum t.d. vilja verða lærarar í miðnámsskúlum, kann tað vera ein fyri
munur, men eingin treyt at hava tvær lærugreinir at undirvísa. Onnur lærugreinin skal
vera høvuðsgrein og hin hjágrein.

