Leiðbeining til umsóknarblað um upptøku á Fróðskaparsetri Føroya 2019
til bachelorútbúgving í maskinfrøði
Les leiðbeiningina væl, áðrenn tú fyllir umsóknarblaðið út. Skriva týðiliga, helst við spjaldrastavum
Øll, ið hava maskinmeistaraprógv, ið er staðið á Vinnuháskúlanum sambært kunngerð nr. 106 frá 15.
septembur 2005 ella tilsvarandi útbúgving, kunnu søkja um upptøku til bachelorútbúgving í maskinfrøði.
Umsøkjarar, ið hava lokið maskinmeistaraprógv á Vinnuháskúlanum sambært eldri kunngerð, mugu uppstiga
støddfrøði til lærugreinina Støddfrøði 3* ella Støddfrøði A* til tess at verða tikin inn á útbúgvingina.
Maskinmeistaraprógv ella tilsvarandi útbúgving frá útlendskum útbúgvingarstovni, verða send til nærri
meting hjá metingarbólki.
Frá 5.-16. august skipar Setrið fyri fyrireikandi skeiði í støddfrøði. Luttøka á skeiðinum er krav fyri
umsøkjarar, ið ikki hava staðið Støddfrøði 3 ella Støddfrøði A. Umsøkjarar, ið hava staðið støddfrøði 3 ella A,
kunnu luttaka á skeiðinum fyri at fríska upp kunnleikan til støddfrøðina.
*Á Vinnuháskúlum verður støddfrøði á hægsta stigi nevnd Støddfrøði 3, meðan støddfrøði á sama stigi verður nevnd Støddfrøði A á
miðnámsskúlum.

1. Persónsupplýsingar

2. Upptøkugrundarlag

P-tal: Um tú hevur føroyskt p-tal, verður tað
skrivað her. Hevur tú ikki tað, skrivar tú føðingardag, mánað og ár í teir fyrstu 6 rútarnar til p-tal.
Teir 3 síðstu rútarnir eftir strikuna skulu síðani
standa tómir.

Her skrivar tú, hvat fyri prógv tú hevur og skrivar
árið, tú stóð prógvið. Síðani skrivar tú, hvat
miðalpróvtal títt er í próvnum. Minst til at avrit av
próvnum skal sendast við. Treyt fyri upptøku er,
at tú hevur staðið maskinmeistaraprógv við
miðaltalinum minst 8 eftir 13-talsstiganum ella
minst 4 eftir 7-talsstiganum.

Fornavn: Her skrivar tú fornavn/nøvn og millumnavn.

GG: Miðalpróvtalið er tað, ið er nevnt Í meðal á
próvnum.

Eftirnavn: Her skrivar tú eftirnavnið. Minst til, at
bert síðsta eftirnavnið skal skrivast í hendan
teigin, meðan hini skulu skrivast undir fornavn.

Serkrøv
Tey, sum søkja inn við prógvi, ið er staðið á
Vinnuháskúlanum sambært kunngerð nr. 129 frá
14. septembur 1992 ella á útbúgvingarstovni
uttan fyri Føroyar, skulu minnast til at viðmerkja
stig, próvtalsstiga og próvtal fyri lærugreinina
støddfrøði. Krav er at hava støddfrøði 3 ella A fyri
at verða tikin inn á útbúgvingina.

Bústaðurin er tað staðið, har ið tú nú býrt. Flytur
tú, er tað av stórum týdningi, at tú beinanvegin
boðar Fróðskaparsetri Føroya frá nýggja bústaði
tínum.
Ríkisborgaraskapur: Upplýs ríkisborgaraskap tín.
Teldupostur: SKAL fyllast út.

GG: Lýkur tú ikki serkrøvini í tínum maskinmeistaraprógvi, men eftirfylgjandi hevur tikið
lærugreinina sum stakskeið, skalt tú minnast til
eisini at viðfesta stakgreinaprógvið.

Skerdur virkisførleiki: Fróðskaparsetrið ynskir, at
tú gert vart við møguligar skerdar førleikar (t.d.
orðblindni, niðursetta hoyrn ella sjón, lamni ella sálarligar avbjóðingar), soleiðis at tíð er til at gera

neyðugu fyrireikingarnar til tess at tryggja øllum
lesandi á Fróðskaparsetri Føroya somu møguleikar
frá lestrarbyrjan og fyri at vita, um neyðugt er at
seta stuðulstænastur í verk.
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Umsóknin kann sendast teldutøk til:

Skeið í støddfrøði
Umsøkjarar, ið ikki hava staðið støddfrøði 3 ella A
skulu luttaka á skeiði í støddfrøði á Setrinum fyri
lestrarbyrjan. Umsøkjarar, ið hava staðið
støddfrøði 3 ella A, kunnu eisini luttaka á
skeiðinum fyri at fríska upp kunnleikan til
støddfrøðina.
Undirvísingartilfarið á skeiðinum tekur útgangsstøði í bókini Teknisk Matematik 3 eftir Preben
Madsen. Nærri kunning um skeiðið verður send
umsøkjaranum.

lestur@setur.fo,
ella við Posta til:
Fróðskaparsetur Føroya
Lestrarskrivstovan
J.C. Svabos gøta 14,
Postsmogu 272
FO-110 Tórshavn
Eisini ber til at leggja hana í postkassan á
Lestrarskrivstovuni í J.C. Svabos gøtu 14.

Málførleikar
Undirvísingin á Setrinum fer fyrst og fremst fram á
føroyskum máli. Tó eru útbúgvingar, har partar av
undirvísingini eru á øðrum máli. Tí er neyðugt hjá
lesandi at duga at lesa skandinaviskt og enskt
umframt føroyskt.

Studni vil vita, um tú fert at søkja um ÚS
lestrarstuðul. Fyri at fáa ÚS skal ein vera
fulltíðarlesandi. Eisini er krav um, at tú ikki ert
meira enn eitt ár seinkað/ur eftir lestrarætlanini
fyri útbúgvingina.

Bíðilisti

Boð um upptøku verður sent øllum umsøkjarum í
seinasta lagi mikudagin 10. juli 2019.

Um pláss ikki er á útbúgvingini í fyrstu atløgu,
kanst tú við at seta kross velja at vera á bíðilista.
Um tøk lestrarpláss eru undan lestrarbyrjan,
verður tú kunnað/ur nærri um hetta.

3.

Játtan fyri, at umsøkjari tekur við lestrarplássinum, skal vera Setrinum í hendi í seinasta
lagi hósdagin 1. august 2019 á midnátt.

Undirskrift - MINST TIL HANA!

Umsóknin verður einans viðgjørd, um hon er
dagfest og undirskrivað. Tú skalt sjálv/ur dagfesta
og undirskriva umsóknina. Hevur tú ikki
møguleika til tað, kanst tú geva eina fulltrú til ein
annan persón, sum so hevur fulltrú til at søkja tína
vegna. Hendan fulltrú skal sendast saman við
umsóknini. Oyðublað til fulltrú er síða 2 í
umsóknarblaðnum.

Hjálp í sambandi við upptøku
Eru spurningar í sambandi við umsóknarblað ella
upptøku annars, ber til at venda sær til
Lestrarskrivstovuna á tlf. 352520 ella umvegis tpost til LSS@setur.fo. Spurningar viðvíkjandi
útbúgvingum kunnu setast útbúgvingarleiðarum
og lestrarvegleiðarum, sí nærri kunning á
heimasíðuni www.setur.fo.

Umsóknarfreistin er
1. juli 2019 kl. 24.00
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