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Viðmerkingar 

Limir sum ikki eru møttir á fundi, hava fingið møguleikan at viðmerkja málini 

áðrenn og aftaná fundin. Fundurin verður hildin,  tí fleiri mál eru átrokandi. 

Komandi fundur verður um miðjan desember.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1   Góðkenningar v.m.  

 N.N. mál frá seinast 

LR vil mæla til, at góðskrivað 110 ECTS. Vísandi til yvirlit. 

 N.N. mál frá seinast 

LR gongur ikki endurinnskrivingini á møti. Skila góð loysn at innskrivingin 

verður gjørd eftir tí nýggju námsskipanini. A.A. skal søkja um góðskriving. 

Skeiðini sum eru staðin í Føroyum kunnu ikki góðskrivast. Skeið, sum eru 

góðskrivað á einari útbúgving í Danmark, men tikin í Føroyum áður, kunnu 

ikki  uttan víðari, verða góðskrivað einferð afturat fyri møgulig skeiðir. Her 

kann ein óheppin støða standast, har akkumulatión av ECTS kann verða 

óhaldbar.  

 N.N.lesur Master, undangóðkenning  

LR mælir til at undangóðkenna skeiðini fyri uttanlanda uppihald og á 

Setrinum. Tey eru: 

Digital Transformation in Public Enterprises 7,5 ECTS (KU) Fyrisitingarlóg 

10 ECTS (SSD) Ástøðilig essay (SSD)  

Spurningurin var uppi og vendi, hvussu tað gongur við uttanlanda uppihaldi 

sum heild á Master.  

 

 

2    Skeiðslýsing nýggj 

 Spæliteori 

Stig: á skeiðslýsingini valskeið/kravskeið skal nágreiniliga vísast hvar hetta 

skal viðmerkjast á skeiðslýsingini. Um talan er um at hava staðið skeiðini í 

Mikrobúskaparfrøði. Árni tosar við Hans um hetta.  

Spurningurin var uppi og vendi “hvat merkir spøl í ekstensivum formi”  

Próvtøkuhátt: hjálparmiðlar ella hjálparamboð 

Skeiðslýsingin er góðkend við smærri broytingum. Skeið nr. vantar.  

 

 

3   Skeiðslýsingar broyttar 

 Method curse 5 ECTS 

Lestrarlisti: viðmerkjast umleið 300,  møguliga broyta árstal. Annars er 

skeiðslýsingin góðkend.  

 Hagfrøði 

Próvtøkuhátt: 3 tímar skrivlig próvtøka, uttan internet. Møguliga árstal 

broytast. Skeiðslýsingin er góðkend. 

 Kirkjusøga í 18 øld 

Innihaldið er broytt nýggj skeiðslýsing. Enska útgávan manglar.Góðkend við 

smærri broytingum.   

2451.15 Lutherskur samleiki,  endamál: broyta tekstin. Er munur í á 

Lutherskur samleiki og Kirkjusøga í 19 øld? 

 Sosiologi og mentan 

Heiti broytast til Sosiologi og Antropologi. Skal skeiðslýsingin broyta nr.? 

Stig: strika teksin. 

 Marknaðarføring 7,5 ECTS og 10 ECTS  



 

 

 

Góðkend við smærri broytingum. Treytað av tillagingum 

tíðarbundin, case- bundin,  og at spurningar eru gjørdir til próvtøkuna. 

Læruúrtøkur: strika ætlaðar. Sama er galdandi fyri 10 ECTS skeiðslýsingina.  

   

 

 

4 Ymiskt 

 Einstátta skeiðslýsingar (e.g. internetatgongd og próvtøkuhættir) 

 Standa skrásett í skeiðslýsingini, um tað er uttan internet  

 

 


