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Útbúgvingar á Setrinum
Hetta eru útbúgvingarnar, sum eru í boði 

Megindeildin fyri Náttúruvísindi og heilsuvísindi
Á Bachelor-stigi
• B.Sc. í Sjúkrarøktarfrøði
• B.Sc. í Vistfrøði*
• B.Sc. í Havlívfrøði*
• B.Sc. í Mýlskari lívfrøði*
• B.Sc. í KT-verkfrøði*
• B.Sc. innan orku

Á Master-stigi
• Master í fólkaheilsu*

Megindeildin fyri hugvísindi, samfelagsvísindi og námsvísindi
Á Bachelor-stigi
• B.A. í føroyskum - Mál og bókmentir
• 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
• M.A. í føroyskum - Mál og bókmentir
• M.A. í West Nordic Governance and Sustainable Management
• M.A. í løgfrøði
• M.A. masterlæra í søgu
• M. S. Sc. masterlæra í sosisalvísindum og samfelagsplanlegging
• M. S. Sc. masterlæra í politikki og umsiting

Harumframt verða hesi hjánám í boði:
• Hjánám í føroyskum
• Hjánám í søgu
• Hjánám í í sosisalvísindum og samfelagsplanlegging
• Hjánám í politikki og umsiting
• Hjánám í støddfrøði

* merkir, at útbúgvingin verður ikki boðin út fyrr enn í 2018
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Lestur á Setrinum

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

Lestur á Fróðskaparsetrinum er serliga spennandi, tí at útbúgvingarnar hava altjóða útsýni og 
dygd við støði í føroyskum viðurskiftum. Høgt fakligt støði og góður trivnaður eru aðalmál, ið 
skapa atdráttarmegi og vøkstur. Sterk sambond til onnur vitanarumhvørvi eru týdningarmikil lutur 
í útbúgving, gransking og nýskapan, og tí hevur tú møguleika at taka part av útbúgvingini – mest 
vanligt eina lestrarhálvu – á lærustovnum uttanlands. 

Á Fróðskaparsetrinum, 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.

Tú kanst velja tær útbúgvingar, ið snúgva seg um náttúru og tøkni, samfelagsfrøði og búskap, 
sjúkrarøkt og heilsu, burðadygga menning, løgfrøði, føroyskt mál, bókmentir og søgu – ella 
kanska er tað læring og arbeiði við børnum og skúlaungdómi, ið hevur tín áhuga. 

Í løtuni eru umleið 1.000 fulltíðarlesandi á Setrinum og fleiri enn 200 lesa stakskeið. Lestrarum-
hvørvið á Setrinum er merkt av, at lesandi knýta tøtt sambond sínámillum. 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.

Her hevur tú møguleikan at fordjúpa teg niður í minstu smálutir fyri at skilja ta stóru heildina.

Vælkomin á Setrið.

Sigurð í Jákupsstovu
rektari
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Studentaárini og peningur ganga sjáldan 
hond í hond. Tað kunnu tó vera fíggjarligar 
orsøkir til at lesa í Føroyum. Eitt er, at ein kann 
búgva hjá foreldrunum (ella fara heim til ein 
døgurða av og á), men sammett við aðrastaðni 
skal ein heldur ikki gjalda skatt av sínum 
lestrarstuðli í Føroyum.

Øll fulltíðarlesandi á Setrinum fáa stuðul frá 
Studna, um tey lúka treytirnar. Stuðulin verður 
útgoldin eina ferð um mánaðin, 11 mánaðir 
um árið. Tó fáa einsamallir uppihaldarar stuðul 
12. mánaðin – í juli.

Ferðastudningur innanoyggja
Meginreglan í skipanini er, at øll lesandi, 
ið hava fyri neyðini at nýta Strandfaraskip 
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 útgoldna 
A-inntøkan hjá umsøkjaranum undir 20.000 
kr. um mánaðin í lestrartíðini, verður eingin 
inntøkujavning í studninginum. Fer útgoldna 
A-inntøkan upp um 20.000 kr. verður 

Lestur og peningur
inntøkujavnað í studninginum stigvíst í 
mun til A-inntøkuna. Nærri kunning fæst á 
heimasíðuni hjá Studna. Víst verður til 
www.studni.fo 

Barnastudningur
Barnastudningur verður veittur lesandi, ið eiga 
børn ella hava forsyrgjaraskyldu av børnum, ið 
eru undir 18 ár. Barnastudningurin er 
1.000 kr. um mánaðin fyri hvørt barnið. Lesa 
báðir uppihaldarar, kann bara annar søkja um 
barnastudningin. Barnastudningurin verður 
bara latin tí, ið býr saman við barninum.

Studningur til einsamallar 
uppihaldarar
Um tú ert einsamallur uppihaldari at barni/
børnum undir 18 ár sambært skráseting í 
Almannaverkinum, ber til at fáa 1.532 kr. um 
mánaðin afturat.

Lógarbroytingar 1. januar 2017
Víst verður til heimasíðuna hjá Studna í hesum 
sambandi.

Les meira á www.studni.fo

    Stuðul um árið í 11 mðr.   Stuðul um mánaðin
Studningur    kr. 47.465,-    kr. 4.315,-
Lán    kr. 26.609,-    kr. 2.419,-
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Í Føroyum eru allar universitetsútbúgvingar skipaðar á Fróðskaparsetri Føroya.
Ein bachelorútbúgving er fyrsta stigið í universitetslestrinum. Lestrartíðin er í 
flestu førum trý ár, men á sonevndu yrkisbachelor útbúgvingunum er hon fýra 
ár. Setrið bjóðar níggju bachelorútbúgvingar á fimm deildum í 2017.

Bachelorútbúgvingar

B.A. er bachelorheiti innan hugvísindi og er stytting fyri Bachelor of Arts.

B.S.Sc. er bachelorheiti í samfelagsvísindum og er stytting fyri Bachelor of Social Science.

B.Sc. er bachelorheiti innan náttúruvísindi og er stytting fyri Bachelor of Science.

B.Ed. er bachelorheiti innan námsvísindi, bæði lærara- og námsfrøðinga útbúgvingina, og er 
stytting fyri Bachelor of Education. Lesturin tekur tilsamans 4 ár og er skipaður í tveimum stigum. 
Fyrst ein trý ára B.Ed. útbúgving, Bachelor of Education. Síðani eitt fjórða lestrarár, ið gevur 
yrkisførleika til lærara ella námsfrøðing.

Bachelorútbúgvingar eru grundarlag undir at fara undir viðari lestur á M.A.-stigi.
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Í hesi útbúgvingini fært tú fjølbroytta vitan 
um føroyskt mál og føroyskar bókmentir 
bæði søguliga og samtíðarliga. Í tí málsliga 
partinum lærir tú um, hvørjar broytingar 
eru farnar fram upp gjøgnum tíðirnar, og í tí 
samtíðarliga partinum lærir tú um málbygnaðin 
í nútíðarføroyskum. Ein týðandi partur í hesi 
útbúgving er at sammeta føroyskt við onnur 
norðurlandamál, og tí lærir tú eisini um tey.

Í tí bókmentaliga partinum lærir tú bæði um 
ymisk tíðarskeið í bókmentasøguni og at greina 
bókmentaligar tekstir við støði í vísindaligum 
háttaløgum. Tú fært innlit í hugsjónarlig rák, 
og hvussu hesi hava ávirkað føroyskar og 
norðurlendskar bókmentir, og tú ognar tær 
førleika at nýta hóskandi vísindalig hugtøk, tá tú 
skalt skriva ella tosa um bókmentir.

Umframt málsligar og bókmentaligar 
lærugreinir fært tú skeið í vísindaástøði og 
samskifti og fjølmiðlum. Bachelorútbúgvingin 
í føroyskum tekur trý ár; tað fyrsta hálvt 
annað árið er eitt støðisnám við bundnum 
lærugreinum. Tað seinna hálvt annað árið er sett 
saman av valfríum lærugreinum. Útbúgvingin 
endar við eini BA-ritgerð. Eisini ber til at lesa 
hjánám í føroyskum. Hjánám er sett saman av 
60 ECTS’um úr fyrra parti av BA-náminum og 30 
ECTS’um á MA-stigi.
 

Bachelor of Art in Language and Literature

Bachelor í føroyskum
- Mál og bókmentir

Upptøkutreytir
Treyt fyri upptøku á BA og hjánám er bókligt 
(t.e. gymnasialt) miðnámsprógv við einum 
próvtali í føroyskum svarandi til minst 5,8 í miðal 
eftir 7-talsstiganum ella 8 eftir 13-talsstiganum. 
Aðrar fortreytir við javnsettum kunnleikastigi 
kunnu góðtakast eftir nærri meting.

Framtíðarmøguleikar
Útbúgvingin gevur grundarlag fyri fjøltáttaðum 
og spennandi arbeiðsøkjum, har hollur 
kunnleiki til móðurmál og bókmentir er 
neyðugur, t.d. í miðlum, fyrisiting, á forløgum, 
granskingarstovnum og í undirvísing.

Útbúgvingin er harumframt grundarlag undir 
framhaldandi lestri á masterstigi.

Umsókn
Umsóknarblað og leiðbeining finnur tú á 
heimasíðu okkara www.setur.fo/upptøka.

Nærri kunning
Sí www.setur.fo ella vend tær til lestrar-
vegleiðingina: bardurr@setur.fo, ella til Jógvan 
í Lon Jacobsen, útbúgvingarleiðara, jogvanlj@
setur.fo

Lestrartíð:  3 ár – 180 ECTS
Umsóknarfreist: Kvota 2: 15. apríl 2017. Kvota 1: 1. juli 2017
Upptøka:  Umleið 20



7

Útbúgvingarnar á Søgu- og samfelagsdeildini 
á Setrinum eru tvørvísindaligar, ið merkir, at 
tað verður tikið støði í praktiskum søgu- og 
samfelagsligum viðurskiftum við stórum denti 
á spurdómsstýrda læring. 

Tú kemur at ganga  til nógvar fyrilestrar, men 
tú lærir harafturat sjálvstøðugt arbeiðslag, 
samstarv og kritiska støðutakan, hetta ikki 
minst gjøgnum verkætlanararbeiði.

Tey bæði fyrstu árini eru støðisár, har læru-
greinirnar í ávísan mun eru tær somu sum í 
Politikki og umsiting og Sosialvísindum og 
samfelagsplanlegging. Søga - Smátjóðir og 
altjóðagerð er fyri tey, sum hava áhuga fyri 
søgu við serligum atliti at smátjóðum og teirra 
avbjóðingum.

Her lærir tú m.a.:
• um søguvísindaligt arbeiðslag
• um føroyska søgu og alheimssøgu
• um altjóða politikk og modernitet
• um smátjóðir í danska ríkinum  

Bachelor of Art in History, Small Nations and Globalisation

Bachelor í søgu
- Smátjóðir og altjóðagerð

Upptøkutreytir
Til tess at verða upptikin at lesa bachelor í 
søgu – Smátjóðum og altjóðagerð krevst 
bókligt (t.e. gymnasialt) miðnámsprógv. Verður 
søkt eftir kvotu 2, kunnu aðrar fortreytir við 
javnsettum kunnleikastøði góðtakast eftir
nærri meting.

Framtíðarmøguleikar
Søga - Smátjóðir og altjóðagerð er lesturin fyri 
tey, sum ynskja at arbeiða við avbjóðingum hjá 
smátjóðum innan ymisk øki, men gevur eisini 
nógvar aðrar førleikar, so sum víðari lestur, sum 
m.a. gevur førleikar til hægri undirvísingar- ella 
granskingarstørv.

Við okkara útbúgvingum ert tú væl ílatin 
bæði til arbeiðsmarknaðin og til víðari lestur á 
masterstigi.

Umsókn
Umsóknarblað og leiðbeining finnur tú á 
heimasíðu okkara www.setur.fo/upptøka.

Nærri kunning
Sí www.setur.fo ella vend tær til lestrar-
vegleiðingina: SSD-studvegl@setur.fo, ella til 
Hans Andrias Sølvará, útbúgvingarleiðara, 
hansas@setur.fo

Lestrartíð:  3 ár – 180 ECTS
Umsóknarfreist: Kvota 2: 15. apríl 2017. Kvota 1: 1. juli 2017
Upptøka:  Umleið 20

Lestrartíð:  3 ár - 180 ECTS
Umsóknarfreist:  Kvota 2: 15. apríl 2017. Kvota 1: 1. juli 2017
Upptøka:   Umleið 20
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Útbúgvingarnar á Søgu- og samfelagsdeildini 
eru tvørvísindaligar, ið merkir, at tað 
verður tikið støði í praktiskum søgu- og 
samfelagsligum viðurskiftum við stórum denti 
á spurdómsstýrda læring. 

Tú kemur at ganga til nógvar fyrilestrar, men 
tú lærir harafturat sjálvstøðugt arbeiðslag, 
samstarv og kritiska støðutakan, ikki minst 
gjøgnum verkætlanararbeiði. Tey bæði 
fyrstu árini eru støðisár, har lærugreinirnar 
í ávísan mun eru tær somu sum í Søgu og 
Sosialvísindum og samfelagsplanlegging.

Politikkur og umsiting er fyri tey, sum hava 
áhuga í, hvussu politikkur verður skaptur, 
reguleraður og broyttur.

Her lærir tú m.a.:
• um samfelagsvísindalig ástøði og háttaløg
• um tvørvísindi og verkætlanararbeiði
• um føroyskan og altjóða politikk
• um stýrisskipanir, demokrati og vald
• um hvussu almennur politikkur verður 
umsitin og reguleraður

Bachelor of Social Science in Politics and Administration

Bachelor í politikki 
og umsiting

Upptøkutreytir
Til tess at verða upptikin at lesa bachelor 
í politikki og umsiting krevst bókligt (t.e. 
gymnasialt) miðnámsprógv. Verður søkt eftir 
kvotu 2, kunnu aðrar fortreytir við javnsettum 
kunnleikastøði góðtakast eftir nærri meting.

Framtíðarmøguleikar
Politikkur og umsiting er lestur fyri tey, sum 
hava hug at starvast innan politikk, almenna 
umsiting, ella á privatum fyritøkum.

Við okkara útbúgvingum ert tú væl ílatin 
bæði til arbeiðsmarknaðin og til víðari lestur á 
masterstigi.

Umsókn
Umsóknarblað og leiðbeining finnur tú á 
heimasíðu okkara www.setur.fo/upptøka.

Nærri kunning
Sí www.setur.fo ella vend tær til lestrar-
vegleiðingina: SSD-studvegl@setur.fo, ella 
til Jens Christian Svabo Justinussen, 
útbúgvingarleiðara, jensj@setur.fo

Lestrartíðin:  3 ár - 180 ECTS
Umsóknarfreist:  Kvota 2: 15. apríl 2017. Kvota 1: 1. juli 2017
Upptøka:   Umleið 20



9

Útbúgvingarnar á Søgu- og samfelagsdeildini 
á Setrinum eru tvørvísindaligar, ið merkir, at 
tað verður tikið støði í praktiskum søgu- og 
samfelagsligum viðurskiftum við stórum denti 
á spurdómsstýrda læring. 

Tú kemur at ganga til nógvar fyrilestrar, men 
tú lærir harafturat sjálvstøðugt arbeiðslag, 
samstarv og kritiska støðutakan - hetta ikki 
minst gjøgnum verkætlanararbeiði. Tey bæði 
fyrstu árini eru støðisár, har lærugreinirnar í 
ávísan mun eru tær somu sum í Politikki og 
umsiting og í Søgu.

Sosialvísindi og samfelagsplanlegging er fyri 
tey, sum hava áhuga í samfelagsskipanum, og 
hvussu hesar skipanir regulerast og mennast.

Her lærir tú m.a:
•  um samfelagsvísindalig ástøði og háttalag
•  um tvørvísindi og verkætlanararbeiði
•  um vælferð, vælferðarsamfelag og 
 vælferðarskipanir
•  um samanspælið millum almennan politikk, 
 marknað og sivilsamfelag
•  um hvussu institusjónir og organisasjónir 
 virka, stýrast og mennast

Bachelor of Social Science in Politics and Administration

Bachelor í politikki 
og umsiting

Bachelor of Social Science in Social Science and Planning

Bachelor í sosialvísindum
og samfelagsplanlegging

Upptøkutreytir
Til tess at verða upptikin at lesa bachelor í 
sosialvísindum og samfelagsplanlegging 
krevst bókligt (t.e. gymnasialt) miðnámsprógv.
Verður søkt eftir kvotu 2, kunnu aðrar fortreytir 
við javnsettum kunnleikastøði góðtakast eftir 
nærri meting.

Framtíðarmøguleikar
Sosialvísindi og samfelagsplanlegging er 
lestur fyri tey, sum hava áhuga at starvast 
innan almenn, alment gagnlig og privat virki 
og stovnar, men gevur eisini nógvar aðrar 
førleikar, eitt nú til víðari lestur.

Við okkara útbúgvingum ert tú væl ílatin 
bæði til arbeiðsmarknaðin og til víðari lestur á 
masterstigi.

Umsókn
Umsóknarblað og leiðbeining finnur tú á 
heimasíðu okkara www.setur.fo/upptøka.

Nærri kunning
Sí www.setur.fo ella vend tær til lestrar-
vegleiðingina: SSD-studvegl@setur.fo, ella
til Jens Christian Svabo Justinussen, 
útbúgvingarleiðara, jensj@setur.fo

Lestrartíðin:  3 ár - 180 ECTS
Umsóknarfreist:  Kvota 2: 15. apríl 2017. Kvota 1: 1. juli 2017
Upptøka:   Umleið 20

Lestrartíð:   3 ár - 180 ECTS
Umsóknarfreist:  Kvota 2: 15. apríl 2017. Kvota 1: 1. juli 2017
Upptøka:   Umleið 20
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Útbúgvingin til sjúkrarøktarfrøðing tekur 4 ár. 
Endamálið við útbúgvingini er at geva lesandi 
førleika til eftir lokna útbúgving at kunna virka 
sjálvstøðugt sum sjúkrarøktarfrøðingur og vera 
við í fakligum og tvørfakligum samarbeiði.

Útbúgvingin fatar um ástøðiliga 
undirvísing á Setrinum samanlagt í 2 ½ 
ár og kliniska undirvísing samanlagt í 1 
½ ár á ymiskum deildum á sjúkrahúsum, 
ellis- og røktarheimum, viðgerðar- og 
fyribyrgingarstovnum, í heimatænastuni kring 
landið og í venjingarstovu á Setrinum.

Útbúgvingin skal, í samsvari við ta 
samfelagsligu, vísindaligu og tøkniligu 
menningina og tørvin á sjúkrarøkt, geva 
teimum lesandi førleika í ástøðiligum og 
kliniskum sjúkrarøktarkunnleika.

Upptøkutreytir
Til tess at verða upptikin á útbúgvingina í 
sjúkrarøkarfrøði á bachelorstigi krevst bókligt 
(t.e. gymnasialt) miðnámsprógv við nóg 
góðum miðaltali.

Bachelor of Science in Nursing 

Bachelor í sjúkrarøktarfrøði
Verður søkt eftir kvotu 2, kunnu aðrar 
fortreytir við javnsettum kunnleikastøði 
góðtakast eftir nærri meting. Tey, sum søkja 
inn at lesa sjúkrarøktarfrøði, skulu hava 
fyrstuhjálparprógv. Er prógvið eldri enn 3 ár í 
september 2017, skal skeiðið takast umaftur. 
Sjúkrarøktarfrøðideildin skipar fyri skeiði í 
fyrstuhjálp, áðrenn skúlaárið byrjar. Lesandi 
rinda skeiðskostnað.

Framtíðarmøguleikar
Við útbúgvingini sum sjúkrarøktarfrøðingur 
fært tú førleika til at røkta sjúk fólk í øllum 
aldri og lívsstøðum. Tú fært eisini førleika at 
fyribyrgja sjúku og fremja heilsu. B.Sc.-lesturin 
til sjúkrarøktarfrøðing gevur atgongd til 
master- og kandidatútbúgvingar innan bæði 
sjúkrarøktarfrøði og onnur øki.

Umsókn
Umsóknarblað og leiðbeining finnur tú á 
heimasíðu okkara www.setur.fo/upptøka.

Nærri kunning
Sí www.setur.fo ella vend tær til lestrar-
vegleiðingina: johildd@setur.fo, ella til 
Súsonnu M. Mortensen, útbúgvingarleiðara, 
susannam@setur.fo 

Lestrartíð:   4 ár - 240 ECTS
Umsóknarfreist:  Kvota 2: 15. apríl 2017. Kvota 1: 1. juli 2017
Upptøka:   30
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Lesturin gevur yrkisførleika til lærara.
• 1. lestrarár er skipað við grundskeiðum í 
 námsfrøði, sálarfrøði, didaktikk, føroyskum og 
 støddfrøði.
• 2. og 3. lestrarár er linjulestur, har tey 
 lesandi nema sær fakliga, námsfrøðiliga og 
 didaktiska servitan innan ávís fakøki umframt 
 framhaldsskeið í námsfrøði, sálarfrøði og 
 didaktikk.
• 4. lestrarár er linjulestur. B.Ed.- verkætlanin 
 verður skrivað í endanum á 4. lestrarári.

Linjulestur fatar um lærugreinirnar, sum 
eru í føroyska fólkaskúlanum, eitt nú: 
føroyskt, danskt, enskt, týskt, kristni, søga, 
samfelagsfrøði, lívfrøði, landalæra, alis-/
evnafrøði, støddfrøði, myndlist, handarbeiði, 
smíð, heimkunnleiki, ítrótt, tónleik og náttúru 
& tøkni.

Í nøkrum av linjugreinunum er samlestur 
millum námsfrøðinga- og læraralesandi. 
Felagslinjugreinirnar eru: innskúling/
skúlabúgving, námsfrøðilig leiðsla og fyrisiting, 
og sernámsfrøði.

Til ber at lesa partar av lestrinum uttanlands. 
Hetta kann gerast í triðja ella fjórða lestrarári, tá 
ið linjulesturin er á skránni.

Bachelor in Education

Bachelor í undirvísing
- Fólkaskúlalærari

Upptøkutreytir
Til tess at verða upptikin á útbúgvingina krevst 
gymnasialt miðnámsprógv. Verður søkt eftir 
kvotu 2, kunnu aðrar fortreytir við javnsettum 
kunnleikastøði góðtakast eftir nærri meting.

Framtíðarmøguleikar
Í lærarayrkinum arbeiðir tú við børnum og 
ungum í ymiskum aldri og innan ymisk fakøki. 
Nógvir fjølbroyttir starvsmøguleikar eru innan 
menning og læring, har nýggj vitan støðugt 
gevur nýggjar avbjóðingar. B.Ed.-prógvið gevur 
atgongd til master- og kandidatútbúgvingar 
innan námsfrøðiliga og didaktiska økið.

Umsókn
Umsóknarblað og leiðbeining finnur tú á 
heimasíðu okkara www.setur.fo/upptøka.

Nærri kunning
Sí www.setur.fo ella vend tær til
lestrarvegleiðingina: paulinap@setur.
fo, ella til Janus Jensen, útbúgvingar leiðara, 
janusj@setur.fo

Lestrartíð:   4 ár - 240 ECTS
Umsóknarfreist:  Kvota 2: 15. apríl 2017. Kvota 1: 1. juli 2017
Upptøka:   30

Lestrartíð:   4 ár - 240 ECTS
Umsóknarfreist:  Kvota 2: 15. apríl 2017. Kvota 1: 1. juli 2017
Upptøka:   Umleið 35
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Lesturin gevur yrkis førleika sum námsfrøðingur.
• 1. lestrarár er skipað við undirvísing í grund-
 fakum, har ymisk vitanarøki innan menning 
 og sosialisering í sambandi við børn og ung  
 eru á skránni.
• 2. lestrarár er savnað um ávís kjarnuøki. Fyrra 
 hálvárið er savnað um serøkið, seinna hálvárið 
 um skeiðini 1) barna og ungdómsmentan, 2) 
 kreativt námsfrøðilig virksemi, 3) málmenning 
 og mentan og 4) menniskja, stovnur og sam -
 felag.
• 3. og 4. lestrarár eru linjulestur, har tey lesandi 
 nema sær fakliga, námsfrøðiliga og didaktiska 
 servitan innan ávís fakøki. B.Ed. verkætlanin 
 verður skrivað í endanum á 4. lestrarári.  

Linjulestur hevur fakøkini  smábarnapedagogikk, 
estetiskar lærutilgongdir og kreativa barnið 
um framt fakøkið heilsa, kroppur og rørsla. Eisini 
eru felags linjur ímillum námsfrøðinga- og 
læraralesandi: innskúling/skúlabúgving, ser-
námsfrøði, og námsfrøðilig leiðsla og fyrisiting.

Í seinnu helvt av 8. hálvu verður arbeitt við eini 
bachelorverkætlan.

Bachelor in Social Education

Bachelor í námsfrøðiligum
arbeiði – Námsfrøðingur

Upptøkutreytir
Til at verða upptikin at lesa námsfrøði á 
bachelorstigi krevst bókligt miðnámsprógv. 
Verður søkt eftir kvotu 2, kunnu aðrar fortreytir 
við javnsettum kunnleikastøði góðtakast eftir 
nærri meting.

Framtíðarmøguleikar
Sum námsfrøðingur kanst tú arbeiða í vøggu-
stovu, barnagarði, frítíðarskúla, ungdómshúsi, 
og á nógvum økjum innan serøkið. B.Ed.-
lesturin gevur atgongd til master- og kandidat-
útbúgvingar innan námsfrøðiliga og didaktiska 
økið.

Umsókn
Umsóknarblað og leiðbeining finnur tú á 
heimasíðu okkara www.setur.fo/upptøka.

Nærri kunning
Sí www.setur.fo ella vend tær til 
lestrarvegleiðingina: paulinap@setur.fo, ella 
til Anniku Antoniussen, útbúgvingarleiðara, 
annikaa@setur.fo

Lestrartíð:   4 ár - 240 ECTS
Umsóknarfreist:  Kvota 2: 15. apríl 2017. Kvota 1: 1. juli 2017
Upptøka:   30
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Tá tú tekur batchelorútbúgving innan orku, 
fært tú høvi til at velja ímillum tríggjar ymiskar 
lestrarleiðir (sí niðast á síðuni).

Útbúgvingarnar eru skipaðar soleiðis, at fyrsta árið er 
felags. Útbúgvingarnar enda við eini verkætlan, har 
høvi er til at seta seg serliga væl inn í eitt ávíst evni.

Útbúgvingin í orkuverkfrøði er ½ ár longri enn 
hinar báðar, tí ½ ár er lagt inn sum starvsvenjing. 
Hetta ger tey lesandi betur før fyri at fara 
beinleiðis á arbeiðsmarknaðin eftir lokið prógv. 

Orkuvísindi hevur munandi samlestur við 
orkuverkfrøði, men útbúgvingin er styttri, av tí 
at starvsvenjing ikki er við. Umleið fjórðingurin 
av útbúgvingini kann setast saman av skeiðum, 
ið tey lesandi velja, t.d. innan umhvørvi, lívfrøði, 
støddfrøði, KT-verkfrøði og samfelagsfrøði. 

Bachelor í orkuvísindum og støddfrøði er ein 
samanseting av orkuvísindum og hjánámi í 
støddfrøði. Hjánám í støddfrøði er lýst aðrastaðni í
faldaranum.

Bachelorútbúgvingarnar innan orku geva vitan 
um burðardygga orkuveiting og orkunýtslu, og 
geva førleikar at taka við avbjóðingum, ið snúgva 
seg um menning av burðardyggari orku.

Bachelor of Science in Energy  

Bachelorútbúgvingar 
innan orku

Upptøkutreytir
Treyt fyri upptøku er antin, at tú hevur miðnáms -
prógv og hevur staðið:
· Støddfrøði á A-stigi við miðaltali minst 6 eftir 
 7-talsstiganum
· Alisfrøði á B-stigi
· Evnafrøði á C-stigi
ella at tú hevur staðið maskinmeistaraprógv við 
miðaltali minst 8 eftir 7-talsstiganum.
Hjá teimum, ið søkja inn eftir kvotu 2, kunnu 
aðrar fortreytir við javnsettum kunnleikastøði 
góðtakast eftir nærri meting. 

Framtíðarmøguleikar
Útbúgvingarnar geva starvsmøguleikar innan 
verkfrøði, ráðgeving og fyrisiting. 

Umsókn
Umsóknarblað og leiðbeining finnur tú á 
heimasíðu okkara www.setur.fo/upptoka.

Nærri kunning
Sí www.setur.fo ella vend tær til lestrarveg-
leiðingina NVD-studvegl@setur.fo ella Bárð A. 
Niclasen, útbúgvingarleiðara, bardurn@setur.fo

Bachelor í orkuverkfrøði, lestrartíð: 3½ ár - 210 ECTS
Bachelor í orkuvísindum, lestrartíð: 3 ár - 180 ECTS
Bachelor í orkuvísindum og støddfrøði, lestrartíð: 3 ár - 180 ECTS
Umsóknarfreist:    Kvota 2: 15. apríl 2017. Kvota 1: 1. juli 2017
Upptøka:      20

Lestrartíð:   4 ár - 240 ECTS
Umsóknarfreist:  Kvota 2: 15. apríl 2017. Kvota 1: 1. juli 2017
Upptøka:   30
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Endamálið við útbúgvingini er at geva lesandi 
førleika til eftir lokna útbúgving at virka sjálv-
støðugt í privatum ella almennum starvi ella 
fara undir víðari lestur.

Útbúgvingin er skipað sum 3 ára 
bachelorútbúgving eftir altjóða leisti, men sum 
nakað serstakt tekur útbúgvingin støði í føroyska 
samfelagnum og teimum viðurskiftum, 
føroyskir borgarar, fyritøkur og myndugleikar 
liva undir.

Tey bæði fyrstu árini eru støðisár, har tú fær 
hollar førleikar í samfelagsbúskaparfrøði, 
virkisbúskaparfrøði umframt støddfrøði og 
hagfrøði.

Tú fært til dømis innlit í ástøði og praksis um:
• Konjunktursveiggj
• Altjóða handil
• Fíggjarmarknaðir
• Organisasjón og leiðslu

Á triðja ári fært tú við vallærugreinum og 
bacheloruppgávu møguleika at leggja 
serstakan dent á antin samfelagsbúskaparlig 
evni, sum til dømis búskaparvøkstur og 
tilfeingisvinnur, ella virkisbúskaparlig 
evni, sum til dømis marknaðarføring og 
starvsfólkaleiðslu.

Bachelor of Science in Economics and Management

Bachelor í búskaparfrøði
Upptøkutreytir
Treyt fyri upptøku er, at umsøkjari hevur 
miðnámsprógv við støddfrøði á B-stigi.

Verður søkt eftir kvotu 2, kunnu aðrar fortreytir 
við javnsettum kunnleikastøði góðtakast eftir 
nærri meting.

Framtíðarmøguleikar
Útbúgvingin gevur tær fjøltáttaðar 
starvsmøguleikar í almennari fyrisiting og í 
privatum fyritøkum.

Sum bachelor í búskaparfrøði (B.Sc. in 
Economics and Management) ert tú væl ílatin 
til víðari lestur á master- ella kandidatstigi, 
bæði í Føroyum og uttanlands.

Umsókn
Umsóknarblað og leiðbeining finnur tú á 
heimasíðu okkara www.setur.fo/upptøka.

Nærri kunning
Sí www.setur.fo ella vend tær til lestrar-
vegleiðingina: SSD-studvegl@setur.fo, ella 
til Jóannes Jacobsen,útbúgvingarleiðara, 
jóannesj@setur.fo

Lestrartíð:   3 ár - 180 ECTS
Umsóknarfreist:  Kvota 2 - 15. apríl 2017. Kvota 1 - 1. juli 2017
Upptøka   Umleið 20
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Bachelorútbúgvingar í 2018

Lívfrøði
Setrið bjóðar út tríggjar lívfrøðiútbúgvingar 
á bachelorstigi. Fyrsta árið er felags, og síðani 
velur tú eina lestrarleið.

Vistfrøði
Á útbúgvingini arbeiðir tú t.d. við fiskastovnum 
og stovnsrøkt, føðslugrundarlagnum í 
havinum, eins og tú kannar og greinar 
vistfrøðina á landi. Tú kannar árinini av alheims 
upphitingini á sjógvi og landi, og hvussu 
dálkingin ávirkar menniskju, plantur, djór og 
smáverur.

Mýlsk lívsfrøði
Útbúgvingin gevur tær eitt grundleggjandi 
innlit í mýlska lívsfrøði. Tú lærir um lívfrøðiligar 
tilgongdir á mýlskum stigi og á kyknu- og 

lívverustigi. Ein týðandi partur av lívvísindum 
snýr seg um DNA-tøkni, ið verður brúkt til 
finna orsøkir til fleiri ílegugrundaðar sjúkur í 
Føroyum. 

Havlívfrøði
Útbúgvingin gevur tær hollan kunnleika 
um havið og lívið í havinum eins og árin av 
veðurlagsbroytingum, umhvørvisdálking, 
ovveiðu og tráheysting. Dentur verður lagdur 
á alisfrøðiligu og evnafrøðiligu eginleikarnar í 
havinum, og tú fært eisini innlit í fiskaaling. 

Nærri kunning um upptøkutreytir o.a. til 
lívfrøði: Sí www.setur.fo ella vend tær til 
lestrarvegleiðingina: NVD-studvegl@setur.fo, 
ella til útbúgvingarleiðaran Hórald Joensen, 
horaldurj@setur.fo

KT-verkfrøði
Í 3-ára bachelorútbúgvingini í KT-verkfrøði 
lærir tú um teldufrøði og forritan, stødd- 
og hagfrøði, algoritmur og dátubygnað, 
dátugrunnar og KT-skipanir, dátusamskifti 
umvegis føst og tráðleys net, internet 
og webskipanir, verkætlanarleiðslu og 
fíggjarstýring. 

Høvuðsdenturin í útbúgvingini er á bygnað, 
nýtslu og forritan av KT-skipanum – íroknað 

software-menning og KT-verkætlanarleiðsla av 
tekniskum, fyrisitingarligum og handilsligum 
telduskipanum. 

Nærri kunning um upptøkutreytir o.a. til 
KT-verkfrøði: sí www.setur.fo ella vend tær 
til lestrarvegleiðingina: www.setur.fo ella til 
lestrarvegleiðingina: NVD-studvegl@setur.fo 
ella til Hannes Gislason, útbúgvingarleiðara,
hannesg@setur.fo

Komandi ár verða eisini aðrar bachelorútbúgvingar bjóðaðar, sum ikki eru í 
boði í 2017.

Lestrartíð:   3 ár - 180 ECTS
Umsóknarfreist:  Kvota 2 - 15. apríl 2017. Kvota 1 - 1. juli 2017
Upptøka   Umleið 20
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Endamálið hjá Ráði teirra lesandi (RTL) er 
at umboða lesandi 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.
Seinasta árið hevur ráðið serliga arbeitt við at 
betra um lestrarumhvørvið, eitt nú við at skipa 
lestrarráðini á deildunum. Ráðið skipar eisini 
fyri Seturskafe hvørt fríggjakvøld. 

RTL hevur virknan leiklut í:
•  Lestrarráðunum á deildunum, sum eru ráð-
 gevandi eindir undir dekaninum, ið millum 
 annað umrøða útbúgvingarendamál og 
 meta um góðsku á útbúgvingum. Lestrar-
 ráðið er mannað við undirvísarum og   
 lesandi.
•  Akademiska ráðnum, sum er ráðgevandi  
 eindin hjá rektaranum. Akademiska ráðið 
 er mannað við undirvísarum, lesandi og 
 leiðslu. Akademiska ráðið viðger millum 
 annað strategiskar og fíggjarligar raðfestingar.
• Stýrinum fyri Setrið, har tey lesandi hava eitt 
 umboð. Stýrið er evsti myndugleiki á Setinum  
 og hevur ábyrgdina av virkseminum mót-
 vegis landsstýrismanninum

Ráð teirra lesandi
RTL er við til at skipa fyri tiltøkum á 
Setrinum, millum annað innleiðsludøgum, 
samansjóðingartúrum saman við 
vegleiðarunum og hugnaløtum.

Vilt tú vita meira um Ráð teirra lesandi ella 
um tilveruna sum lesandi á Setrinum, so 
kanst tú skriva til rtl@setur.fo ella í boðklivan 
á Facebook-síðuni hjá ráðnum. Leita eftir “Ráð 
teirra lesandi á Setrinum”. 

Forkvinna í Ráði teirra lesandi er:
Turid Christophersen, 
Søgu- og samfelagsdeildin 

Hini í ráðnum eru:
Ingilín D. Strøm og Silja Aldudóttir, 
Føroyamálsdeildin

Lydia Samson og Eyðbjartur S. Skaalum, 
Námsvísindadeildin

Andrias Gregoriussen og Hans Jákup 
Abrahamsen, Náttúruvísindadeildin

Bergur Arnbjarnarson Dalsgarð, 
Sjúkrarøktarfrøðideildin

Elisa Abrahamsen, 
Søgu- og samfelagsdeildin

16



17

Í Føroyum eru allar universitetsútbúgvingar skipaðar á Fróðskaparsetri Føroya.
Ein masterútbúgving er næsta stigið í universitetslestrinum. Upptøkutreytin er 
vanliga ein bachelorútbúgving. Lestrartíðin er vanliga tvey ár.
Setrið bjóðar fýra masterútbúgvingar á trimum deildum í 2017.

Masterútbúgvingar

M.A. 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.

Masterútbúgvingar eru grundarlag undir at fara undir víðari lestur á Ph.D. stigi.

17
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Dentur verður lagdur á, at tey útbúnu skulu 
fata og duga at greina lóg og løgfrøði við atliti 
at fyrisitingarlóg, lógkønari útgávu og lóg hjá 
smáum løgdømum í samveldisstøðu, m.a. lóg-
gávu, venju og aðrar rættarkeldur, umframt 
altjóða lóg, felagsmál og samanberandi 
greining.

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, tulking og brúk teirra. 

Dogmatiskar lærugreinir 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, 
skipanarlóg, sjólóg, havrættur og búnaðarlóg.

Flestu dogmatisku lærugreinirnar 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 
greining av løgfrøðiligum háttalagi, umframt 
almennur akademiskur førleiki tillagaður 
avbjóðingum í løgfrøðiligum høpi. 

Master of Law

M.A. útbúgving í løgfrøði
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 lógkunnleiki. Hesi 
skeið kunnu vera heilt upp í 40 ECTS, um 
studenturin undir valgreinum velur skeið um 
løgfrøðiliga fatan og háttalag.

Vallærugreinir 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. 

Upptøkutreytir
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 akademiska 
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, leiðslu á stovni ella fakfelag, sæti í 
kommunustýri ella á tingi, starv í grannskoðan 
ella øðrum eftirliti. Týðandi er at lýsa og 
skjalprógva førleikar og royndir.
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Framtíðarmøguleikar
Útbúgvin skulu kunna taka við størvum í 
almennari og privatari fyrisiting, har kravið er 
løgfrøði ella samsvarandi hægri útbúgving. 
Hava tey bachelor í løgfrøði frammanundan, 
skulu tey eisini kunna virka sum advokatar og 
dómarar. 

Løgfrøðingar við hesi útbúgving hava førleika 
at fara undir triðju ringrás (doktorsnám) í lóg 
ella samsvarandi. 

Umsókn
Umsóknarblað og leiðbeining finnur tú á 
heimasíðu okkara www.setur.fo.

Nærri kunning
Sí www.setur.fo venda tær til Bárð Larsen, 
utbúgvingarleiðara, bardurl@setur.fo, tel. 
292598.

Lestrartíð:   2 ár - 120 ECTS
Umsóknarfreist:  Kvota 2: 15. apríl 2017. Kvota 1: 1. juli 2017
Upptøka:   Umleið 20
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Útbúgvingarnar eru skipaðar eftir tí, vit kalla 
masterlæra, ið er ein útbúgvingarleistur, 
sum er mentur við støði í, at ein lítil arbeiðs-
marknaður sum tann føroyski bæði hevur tørv 
á breidd í førleikum, umframt dygd og dýpd í 
akademiskum arbeiðslag. 

Masterlæra er skipað soleiðis, at studenturin 
ognar sær vísindaligar arbeiðsførleikar á einum 
høgum altjóða støði, men samstundis eisini 
ein sjálvstøðugan fakligan profil. Studenturin 
mennir sjálvstøðugt arbeiðslag, grundað á 
praksislæru og problemorientering, har tætt 
samstarv er millum studentarnar innanhýsis, 
og millum studentar og granskaraumhvørvið 
innan fakøkini, ið útboðin eru.

Nógv av samskiftinum fer fram á 
enskum/skandinaviskum máli, herundir 
uppgávuskriving. Kravið um at vera til staðar 
á stovninum er hægri enn undir vanligum 
universitetslesnaði. 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 

Master of Arts – History, Master of Social Science

Masterlæra í søgu og 
samfelagsfrøði

 viðkomandi vitan innan valda fakøkið
•  Førleiki 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 bachelor-
 útbúgving 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

Framtíðarmøguleikar
Ein fakliga sterk útbúgving, grundað á vitan 
og royndir frá bæði altjóða viðurskiftum 
og úr føroyska samfelagnum, gevur hollar 
førleikar at starvast við leiðandi og analytiskum 
uppgávum innan bæði privata, almenna og 
sjálvbodna sektorin í samfelagnum.
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Við hesi útbúgving ert tú sostatt væl fyri til 
førleikar, bæði til arbeiðsmarknaðin og til víðari 
lestur á ph.d.-stigi.

Umsókn
Umsóknarblað og leiðbeining finnur tú á 
heimasíðu okkara www.setur.fo.

Nærri 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 Gestur Hovgaard, útbúgvingarleiðara, tlf. 
292595, gesturh@setur.fo.

Lestrartíð:  2 ár - 120 ECTS
Umsóknarfreist:  Kvota 2 - 15. apríl 2017. Kvota 1: 1. juli 2017
Upptøka:   Umleið 20
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Útbúgvingin er skipað sum samstarv millum 
hesi universitet:

• Ilisimatusarfik í Nuuk
• Háskólinn á Akureyri
• Háskóli Íslands í Reykjavík,
• Nord Universitet , Bodø, og
• Fróðskaparsetur Føroya

Felags masterútbúgvingin Master in West 
Nordic Studies, Governance and Sustainable 
Management er tvey ára fulltíðarlestur, sum 
gevur 120 ECTS. Endamálið við útbúgvingini 
er at útbúgva kandidatar, sum skilja og eru 
førir fyri at greiða fløktu avbjóðingarnar, sum 
útjaðarin í útnorðri hevur sum partur av 
arktiska økinum.

Studentar á Fróðskaparsetri Føroya 
kunnu seta skeið saman frá teimum fimm 
samstarvsuniversitetunum og soleiðis 
skraddaraseyma sína egnu útgávu, tó er 
lærugreinin ‘Introduction to Circumpolar 
Studies’ í Akureyri kravd. 

Til ber at lesa uttanlands í fyrstu, aðru ella triðju 
lestrarhálvu. Minstakravið frá Fróðskaparsetri 
Føroya eru tvey skeið (20 ECTS) umframt 
masterritgerðin (30 ECTS). Minstakravið 
frá samstarvsuniversitetunum er 30 ECTS í 
valfríum skeiðum.

Master of West Nordic 
Studies – Governance and 
Sustainable Management

Fróðskaparsetrið bjóðar í minsta lagi fýra 
kjarnuskeið. Hesi skeiðini verða øll boðin út 
í heysthálvuni. Eisini ber til at velja at gera 
verkætlan innan Green Student-House 
(Lindbergs Hús). Tað er eisini møguligt at 
fremja sonevnda praksislæru (25 ECTS) í øllum 
lestrarhálvum. 
 
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 1.000 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.
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•  Dentur á móti samtíð og framtíð 
 útnorðurhøpi, harímillum almenn 
 fyriskipan og burðardygd
• Bæði skrivligar og munnligar próvtøkur

Upptøkutreytir
Fyri at søkja um upptøku, skulu umsøkjarar 
senda prógv fyri

a) Útbúgvingarligar førleikar
•  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

b) Málsligar førleikar
•  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).

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 privatum fyritøkum og 
felagsskapum, ið virka í einum altjóða høpi.

Umsókn
Umsóknarfreistin er 1. mai á midnátt (fyri 
umsøkjarar, ið ikki eru ríkisborgarar í einum 
norðurlendskum landi tó 1. februar).

Umsóknarblað og leiðbeining finnur tú á 
heimasíðu okkara www.setur.fo

Nærri kunning
Sí www.setur.fo ella vend tær til Lau Blaxekjær, 
útbúgvingarleiðara, laub@setur.fo, tel. 292599.

Lestrartíð:  2 ár - 120 ECTS
Umsóknarfreist:  Kvota 2: 15. apríl 2017. Kvota 1: 1. mai 2017
Upptøka:  Umleið 20
Undirvísingarmál: Enskt
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M.A.-nám tekur 2 ár (120 ECTS). M.A. í 
føroyskum er samansett av lestrarevnum 
og M.A.-ritgerð. Lestrarevnini telja 80 ECTS, 
ritgerðin 40 ECTS. Lærarar á deildini og 
gestalærarar bjóða fram lestrarevni, sum 
studentarnir velja ímillum.

M.A. í føroyskum máli og bókmentum er 
útbúgving, sum gevur undirvísingarførleika 
í føroyskum á miðnámsskúlum og hægri 
skúlum. Eisini gevur útbúgvingin góðan 
førleika at starvast í eitt nú fjølmiðlunum. 

Staðið M.A.-prógv gevur rætt til heitið 
magister artium, stytt M.A.. Lokið M.A.-prógv 
við góðum úrsliti gevur møguleika fyri at fara 
undir ph.d.-nám. Føroyamálsdeildin bjóðar 
eisini út samansett M.A. Samansett M.A. er 
miðnámslæraraútbúgving, samansett av 
høvuðsnámi og hjánámi umframt námsfrøði:

Høvuðsnám
•  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 
 setanar myndugleikin (Mentamálaráðið ella 
 skúlin, ið starvssetur) skipar fyri.

Master of Faroese Language and Literature

Master í føroyskum 
- Mál og bókmentir

Í samansettum M.A. kann føroyskt antin vera 
høvuðsgrein ella hjánám. Útbúgvingin gevur 
førleika til at undirvísa í tveimum lærugreinum 
í miðnámsskúlunum.

Tað ber eisini til at taka M.A. í føroyskum 
bókmentum og M.A. í føroyskum máli á 
Føroyamálsdeildini sum stakgreinalesandi. Tá 
eru serligar upptøkutreytir galdandi.

Upptøkutreytir
Studentur, sum hevur lokið B.A.-prógv í 
føroyskum, kann søkja um upptøku á M.A.-
námið. Studentarnir skulu hava B.A.-prógv 
við góðum úrsliti (svarandi til minst 5,8 eftir 
7-talsstiganum ella 8 í miðal eftir 13-stiganum).
Umsøkjarar við góðum B.A.-prógvi í øðrum 
málum og bókmentum kunnu verða upptiknir 
eftir hóskandi treytum, sum verða ásettar nærri 
í hvørjum einstøkum føri.

Framtíðarmøguleikar
M.A. í føroyskum máli og bókmentum er 
útbúgving, 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 M.A.-prógv gevur rætt til heitið 
magister artium, stytt M.A. Lokið M.A.-prógv 
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við góðum úrsliti gevur møguleika fyri at fara 
undir ph.d.-nám.

Umsókn
Umsóknarfreistin er 1. juli á midnátt
Umsóknarfreist til stakskeið á M.A.-stigi 
er sunnudagin 20. aug. 2017 á midnátt til 
heysthálvuna.

Umsóknarblað og leiðbeining finnur tú á 
heimasíðu okkara www.setur.fo. 

Nærri kunning
Sí www.setur.fo ella vend tær til Jógvan í Lon 
Jacobsen, útbúgvingarleiðara, jogvanlj@setur.
fo - tlf. 29 25 32.

Masterútbúgvingar í 2018
Komandi ár verður eisini ein onnur masterbúgving bjóðað, sum ikki er í boði 
í 2017.

Master of Science 
in Public Health /
Masterútbúgving í 
fólkaheilsu

Útbúgvingin telur 120 ECTS, og verður boðin 
út sum hálvtíðarlestur yvir fýra ár, men kann 
eisini lesast sum fulltíðarlestur.

Útbúgvingin viðger sjónarmið um og mát 
fyri heilsu og fólkaheilsu, og menniskjans 
samspæl við heilsuligar avbjóðingar og 
samfelagsligar treytir í dag og gjøgnum tíðina; 
greinar umhvørvisárin á heilsu, arvaligar sjúkur, 
kostinntøku og kropsliga venjing, og hvussu 
fólkaheilsan verður merkt av hesum tættum. 
Dentur verður lagdur á holla vitan um og 

greining av fyribyrging og heilsuframa, og í 
hesum sambandi er eisini heilsunámsfrøði ein 
týðandi táttur. 

Umsøkjarar skulu hava miðallanga útbúgving 
sum bachelor ella professiónsbachelor, eitt nú 
innan sjúkrarøktarfrøði, námsfrøði, lærarayrkið, 
sosialráðgeving, ergoterapi, fysioterapi, 
samfelagsfrøði ella bioanalysu. Nærri meting 
verður gjørd í hvørjum einstøkum føri. 

Útbúgvingin gevur kandidatunum møguleika 
at førleikamenna seg at røkja arbeiði innan 
almanna- og heilsuverkið, ið krevur servitan og 
greinandi førleika á masterstigi. 

Nærri kunning
Sí www.setur.fo ella vend tær til Ásu Róin, 
útbúgvingarleiðara, asar@setur.fo, tlf. 29 22 54.

Lestrartíð:  2 ár - 120 ECTS
Umsóknarfreist:  Kvota 2 - 15. apríl 2017  
   Kvota 1 - 1. juli 2017
Upptøka:  Umleið 20
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Til ber at søkja um at verða innskrivað/ur 
til ph.d.-lestur á Fróðskaparsetrinum. Hetta 
er ein trý ára granskaraútbúgving, sum er 
kravd fyri at kunna fáa starv sum granskari á 
universitetum og granskingarstovnum. 

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 Fróðskaparsetrinum 
ella einum av hinum granskingarstovnunum í 
Føroyum

Summar útbúgvingar kunnu takast sum 
hjánám. Tær eru støddfrøði, føroyskt, søga, 
sosialvísindi og samfelagsplanlegging, og 
politikkur 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 høvuðsnám og 
hin hjánám. 

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 útbúgvingarleiðara:

Ph.d.-lestur

Hjánám

Fíggjarligi parturin
Ofta er skilagott at søkja fígging frá fleiri 
keldum, tí tá er oftast lættari at fáa til 
vega neyðugu fíggingina. Spyr teg fyri hjá 
Granskingarráðnum um fíggingarmøguleikar. 

Sosiali parturin
Hugsa um, hvat granskingarumhvørvi 
er best at knýta seg at. Leita tær ráð á 
granskingarstovnunum og hjá øðrum ph.d.-
lesandi. 

Fróðskaparfelagið kann eisini verða gott at 
seta seg í samband við til tess at fáa ráð og 
vegleiðing, www.frodskaparfelag.fo. 

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

26
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Minor in Mathematics

Hjánám í støddfrøði
Útbúgvingin er eitt hjánám og fer fram sum 
parttíðarlestur, ið kann fullførast uppá 3 ár. Av 
útbúgvingini eru 1½ ársverk í støddfrøði og ½ 
ársverk í skeiðum, sum brúka støddfrøði. 
Útbúgvingin gevur førleika at loysa ítøkiligar 
støddfrøðiligar trupulleikar, eins og hon gevur 
førleikar at brúka hættir og amboð til at loysa 
trupulleikar, abstrakt ella generelt. 

Útbúgvingin gevur – saman við høvuðsgrein 
í øðrum faki – fakligan førleika at undirvísa 
í støddfrøði í miðnámsskúla. Dentur verður 
lagdur á, at tann lesandi fær eitt breitt 
grundarlag í støddfrøði og fer í dýpdina við 
ávísum evnum.
 
Útbúgvingin kann setast saman við øðrum 
lestri, ið loyvir tí, til samansetta bachelor ella 
master.

Bachelor í orkuvísindum og støddfrøði
Skeiðini eru løgd til rættis soleiðis, at hjánámið 
í støddfrøði kann setast saman við bachelor 
í orkuvísindum sum fulltíðarlestur í 3 ár – í 
hesum føri ber til at søkja studning frá Studna. 

Meiri kann lesast um orkuvísindi aðra staðni í 
faldaranum. 

Upptøkutreytir
Treyt fyri upptøku er miðnámsprógv við 
støddfrøði á A-stigi.
Hjá teimum, ið søkja inn eftir kvotu 2, kunnu 
aðrar fortreytir við javnsettum kunnleikastøði 
góðtakast eftir nærri meting. Tey, ið hava tikið 
útbúgvingar ella stakskeið, har støddfrøði 
inngongur, kunnu søkja um at fáa skeið 
góðskrivað. 

Framtíðarmøguleikar 
Saman við aðrari útbúgving á bachelor- 
ella masterstigi gevur útbúgvingin 
starvsmøguleikar innan undirvísing, vísindi, 
verkfrøði, ráðgeving og fyrisiting hjá privatum 
og almennum virkjum og stovnum – serliga 
á økjum sum krevja støddfrøðiligt innlit ella 
abstraktan ella analytiskan hugsanarhátt. 

Útbúgvingin gevur førleika til víðari útbúgving 
í støddfrøði á øðrum universitetum. 

Umsókn
Umsóknarblað og leiðbeining finnur tú á 
heimasíðu okkara www.setur.fo/upptøka.

Nærri kunning
Sí www.setur.fo ella vend tær til 
lestrarvegleiðingina, NVD-studvegl@setur.fo ella 
Gunnar Restorff, útbúgvingarleiðara,
gunnarr@setur.fo

Lestrartíð: 3 ár, parttíð – 90 + 30 ECTS
Umsóknarfreist:  Kvota 2: 15. apríl 2017. Kvota 1: 1. juli 2017
Upptøkutal:  20
Fíggjarviðurskifti: Gevur ikki rætt til studning uttan tað verður samansett 
  við annan lestur sum fulltíðarlestur
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