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Lýsing útbúgvingar 

 

Bachelor í lóg (B.L.) 

Bachelor of Laws (B.L.) 

 

SLAG AV ÚTBÚGVING OG 

ÁRAMÁL 

Løgfrøðilig bachelorútbúgving. 180 ECTS. 3 ár. 

 

ÚTBÚGVINGARSTOVNUR Fróðskaparsetur Føroya, Søgu- og samfelagsdeildin. 

 

STOVNUR, IÐ GÓÐKENNIR 

ÚTBÚGVINGAR 

Fróðskaparsetur Føroya í samstarvi við onnur universitet. 

Verður skipað sambært Løgtingslóg um Fróðskaparsetur Føroya (Ll. 58/2008 § 3), 

góðkend av landsstýrismanninum, tryggjað við innanhýsis góðskutrygging og eftirmett 

av uttanhýsis serfrøði.  

TÍÐARBIL, VÍST VERÐUR TIL Útbúgvingin byrjar á heysti 2019. 

 

STIG Fyrsta umfar – bachelor stig – sambært EQF – LLL og QF – EHEA. 

FORTREYT Miðnámsútbúgving ella samsvarandi umframt at umsøkjarin svarar nøktandi uppá 

upptøkuroynd. 

   

A ENDAMÁL 

 Endamálið við útbúgvingini er at geva tí lesandi førleikar í løgfrøði. Tann útbúni skal kunna finna, fata og greina 

lóg og løgfrøði alment við atliti til at fara undir nám í embætisútbúgving (Emb.L.) ella at fara á arbeiðsmarknaðin 

sum eitt nú málsviðgeri í almennari fyrisiting. 

 

B EYÐKENNI 

1 GREINAR, EVNISØKI Dentur verður lagdur á løgfrøði á grundleggjandi stigi, at finna, at tulka, at bera 

saman og at royna lóg. Stórur dentur verður eisini lagdur á at menna almennar 

førleikar, eitt nú førleikarnar at greina úrskurðir og løgfrøðiliga skriving. 

 

Øll skeið eru kravd. Býtið er: Dogmatiskur lógkunnleiki 105 ECTS. Løgfrøðiligt 

háttalag 30 ECTS. Kontekstualiserandi skeið 25 ECTS. Blandað 10 ECTS. Ritgerð 

10 ECTS.  

 

Dogmatiskur lógkunnleiki er siðbundin gjøgnumgongd av lógkeldum á ávísum 

evnisligum øki, tulkan og brúk teirra. Flestu dogmatisku fak taka støði í føroyskari 

lóg ella lóg í grannalondunum. Boðin verða hesi 10 ECTS skeið: Avtalurættur; 

Endurgjaldsrættur; Føroyskur stjórnarskipanarrættur; Fyrisitingarrættur; Ognar- og 

arvarættur; Keypi- og kravrættur; Altjóðarrættur; Sivilur rættargangur; Revsirættur og 

Revsirættargangur; Trotabúaviðgerð. Boðið verður hetta 5 ECTS skeiðið: 

Familjurættur.    

 

Háttalagskeið miða móti almennari fatan av løgfrøðini, herundir lýsing av ymiskum 

ástøðiligum rákum, tulking og førleika at greina truplar løgfrøðiligar spurningar. 

Boðin verða hesi 10 ECTS skeið: Løgfrøðilig fatan; Úrskurðargreining; 

Skriviverkstova. Boðið verður hetta 5 ECTS skeiðið: Rómverjarættur. 

 

Kontekstualiserandi skeið hava til endamáls at seta føroysku rættarstøðuna í høpi 

og geva tí lesandi eina fatan av, hvussu rættarstøða og rættarskipan er treytað av 

ymiskum politiskum, mentunarligum og søguligum kringumstøðum. Boðin verða hesi 

10 ECTS skeið: Løgsøga og Samanberandi lóg. Boðið verður hetta 5 ECTS skeiðið: 

Rómverjarættur. 

  

Grundskeið í lóg á 10 ECTS er ikki talt við omanfyri, men kemur undir “blandað”, tí 

skeiðið hevur blandað dogmatiskt og háttalagsligt v.m. innihald.    
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Ritgerð skal vera 10 ECTS (maks 60.000 tekin uttan millumrúm). Hon skal sýna 

løgfrøðiliga fatan á grundleggjandi stigi. Næmingurin kann velja bæði dogmatiskt, 

háttalag ella kontekstualiserandi evni ella samanrenning millum hesi. 

 

2 ALMENNUR, SERLIGUR 

DENTUR 

Almennur dentur á kunnleika, háttalag og høpi í løgfrøði. 

 

Serligur dentur á serføroyska lóg og lóg viðkomandi fyri smá løgdømi 
í samveldisstøðu. 

3 KÓS   Rannsóknir og greinan, ið menna førleikar hjá tí einstaka lesandi.  

 

4  SERLIG EYÐKENNI Partur av útbúgvingini verður á øðrum tungumáli enn føroyskum. 

   

C STARVSMØGULEIKAR OG FRAMHALDSÚTBÚGVING 

1 STARVSMØGULEIKAR  Tann útbúni skal kunna taka við størvum sum málsviðgeri í almennari og privatari 

fyrisiting, har kravið er kunnleiki til løgfrøði og málsviðgerð. 

 

Tann útbúni skal við at taka yvirbygnað (t.e. Emb.L., ella t.d. um næmingurin longu 

hevur master í lóg áðrenn) eisini kunna starvast sum løgfrøðingur í øllum siðbundnum 

størvum. 

2 FRAMHALDSÚTBÚGVING Løgfrøðingar við hesi útbúgving hava førleika at fara undir aðru ringrás (Emb.L.) í lóg 

ella samsvarandi. 

    

D ÚTBÚGVINGARHÁTTUR 

1 ARBEIÐSLAG Í SAMBANDI 

VIÐ LÆRU- OG 

UNDIRVÍSING 

Flestu skeið eru dogmatisk evnislig við fyrilestrum, verkstovum og venjingum.  

 

Heimauppgávur – bundnar sum óbundnar – frá hvørjum lesandi eru kravdar í 
mongum skeiðum, umframt munnlig ella skrivlig próvtøka, sí nærri niðanfyri. 
 
Skeiðini av háttalagsligum og kontekstualiserandi slagi leggja dent á formligar og 

vísindaligar førleikar at greina og perspektivera lóg og løgfrøðiligar bókmentir.  

 

Tá ein flokkur í løgfrøði má metast sum eitt samfelag í dialogi, og tá mangar royndir 

standa í innlatingum og uppgávum, ið eru tengd at undirvísing, væntast at 

næmingarnir møta til undirvísing. 

 

2 PRÓVTØKUHÆTTIR Royndar-/metingarhættirnir vera øðrvísi enn vanligi hátturin við einans roynd í 

endanum av hvørjum skeiði, ið telur fyri 100 % av próvtalinum. Heldur verða meira 

samansettar royndir, mangan spjaddar yvir alt undirvísingarskeiðið, og/ella 

verkætlanir í ymiskari stødd og ymiskum samansetingum, so sum: munnlig roynd, 

skrivlig heimauppgáva eftir egnum vali, uppgáva heim við (t.e. bundin 

heimauppgáva), multiple choice, frágreiðingar, framløgur í tímanum osfr. 

 

Próvtøl verða einans givin samsvarandi 7-talsstiganum. Minst 2/3 av øllum royndum 

verða mett av uttanhýsis próvdómarum. 

   

E ÚTBÚGVINGARFØRLEIKAR 

1 ALMENNIR FØRLEIKAR 

 Førleiki kritiskt at viðgera fakligar keldur, førleiki at seta eygleiðingar fram á viðkomandi hátt, førleiki at fyrisita, 

førleiki at samskifta bæði munnliga og skrivliga og við ymsum miðlum, førleika virka bæði sjálvstøðuga og í toymum, 

førleiki at nýta vitan í verki.  

2 FAKLIGIR FØRLEIKAR  

 Førleiki at fyrisita í samsvari við viðkomandi heimildarlóg, vera við í fakliga kjakinum alment og serliga í kjakinum 

um føroyska lóg, finna serligar føroyskar rættarheimildir, finna ikki útgivnar keldur, seta ítøkiligar avbjóðingar inn í 

áhaldandi kjakið í viðkomandi fakligum bókmentum, at síggja lóg mennast dynamiskt osfr.  

   

F FULLFÍGGJAÐUR LISTI VIÐ LÆRUÚRTØKUNI FRÁ ÚTBÚGVINGINI 
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 Tann lesandi kann ávísa: 

 Fatan av avbjóðingum viðkomandi fyri føroyska lóg. 

 Fatan av avbjóðingum at tulka lóg alment umframt serligar avbjóðingar fyri smá lond. 

 Fatan av avbjóðingum at greina løgfrøðiligt tilfar sum lógarviðmerkingar, avgerðir, úrskurðir og dómar 

alment umframt serligar avbjóðingar fyri smá lond. 

 Fatan av ymisligum og viðkomandi ástøði at greina lóg í ymsum høpi.  

 Fatan av serligu støðu hjá smáum londum og í millumtjóða høpi. 

 Fatan av serligu avbjóðingum við vantandi lóg, ósamskipaðari lóg og øðrum tulkingariva. 

 Førleikar at kjaka, miðla og skipa kunnleika um lóg. 

 Førleikar at lýsa og greina rættarstøðuna á dogmatiskum økjum. 

 Førleikar at skipa kanningar og úrslit í ritgerð. 

 


