
 

 
Útbúgvingarprofilur 
 

LÝSING AV ÚTBÚGVING 

Bachelor í Lívfrøði 

Bachelor of Science in Biology 

Bachelor í Lívfrøði 

Bachelor of Science in Biology 

 

SLAG AV ÚTBÚGVING OG 

ÁRAMÁL 

Staknám (single degree), ið tekur 3 ár og gevur 180 ECTS (60 ECTS/ár) 

ÚTBÚGVINGARSTOVNUR/-AR Fróðskaparsetur Føroya, Náttúruvísindadeildin  
University of the Faroe Islands, Faculty of Science and Technology. 

STOVNUR, IÐ GÓÐKENNIR 

ÚTBÚGVINGAR 

Uttanríkis- og mentamálaráðið (UMMR). 

 

TÍÐARBIL, VÍST VERÐUR TIL Útbúgvingin byrjar í august 2020 

STIG Bachelor (BSc). “1st cycle” sambært QF-EHEA, og stig 6 sambært EQF-LLL. 

   

A ENDAMÁL  

 At veita eina breiða útbúgving í lívfrøði, frá vistfrøði til mýlalívfrøði við serligum denti á havlívfrøði, og at geva 

studentunum tann neyðuga kunnleikan frá stuðlandi lærugreinum. Vit geva lesandi eina altjóða útbúgving, og 

samstundis gera tey før fyri at arbeiða sum lívfrøðingar í føroyska umhvørvinum: náttúruni, tilfeinginum og fólkinum. 

 

 

 

B EYÐKENNI 

1 GREIN(AR) / EVNISØKI Vist- og havlívfrøði (40%). Mýla- og kyknulívfrøði (15%). Evnafrøði (15%). 

Jarðskipanarfrøði (Earth System Science) (10%). Stødd- og hagfrøði (10%). Annað 

(10%). 

2 ALMENNUR / SERLIGUR 

DENTUR 

Kjarnin í útbúgvingini er ástøðilig og praktisk lívfrøði. 

3 KÓS  Útbúgvingin er grundað á verandi vitan, men tekur eisini við nýggj dømir, bæði frá 

altjóða og føroyskari gransking. Útbúgvingin gevur góðar starvsmøguleikar, og eisini 

møguleikar til framhaldslestur.  

4  SERLIG EYÐKENNI Føroysk viðurskifti og dømi úr Føroyum verða tikin við í útbúgvingina, bæði í luft, á 

landi og í sjógvi. Undirvíst verður í høvuðsheitum á føroyskum, men eisini enskum og 

skandinaviskum málum.  

Tvey tey fyrstu árini av útbúgvingini eru felags við útbúgvingina í mýlalívsvísindum. 

   

C STARVSMØGULEIKAR OG FRAMHALDSÚTBÚGVING 

1 STARVSMØGULEIKAR  Í fiska- og matvøruídnaði og á øðrum virkjum (eitt nú góðskutrygging), 

granskingarstovnum og á fyrisitingar- og umsitingarstovnum (eitt nú ráðgeving).  
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2 FRAMHALDSÚTBÚGVING Eftir lokna útbúgving ber til at søkja um upptøku til víðari lestur á øðrum 

útbúgvingarstovnum. Neyðugt er at kanna upptøkutreytir í hvørjum føri, tí 

útbúgvingarstovnar hava ymiskar reglur. 

     

D ÚTBÚGVINGARHÁTTUR 

1 ARBEIÐSLAG Í SAMBANDI 

VIÐ LÆRU- OG 

UNDIRVÍSING 

Fyrilestrar, einstaklingslestur grundaður á bókmentir, vegleiðing og kjak við 

undirvísarar, starvsstovufrálæra, bólkaarbeiði, munnligar framløgur, skrivligar 

frágreiðingar og ritgerðir, kanningar og ferðir úti í náttúruni.  

2 PRÓVTØKUHÆTTIR Skrivligar próvtøkur, munnligar próvtøkur, starvsstovufrásagnir, feltfrágreiðingar, 

verkætlanarritgerðir, stuttritgerðir (essays); skriva, leggja fram og verja 

bachelorritgerð. 

   

E ÚTBÚGVINGARFØRLEIKAR 

1 ALMENNIR FØRLEIKAR 

 o Læring: Meta um sín egna tørv á læring og kunna skipa sína egnu læring í ymiskum læruumhvørvum. 
o Vitan: Leita sær fram vitan við at greina og tulka vísindaligt tilfar frá ymiskum keldum. 
o Fróðskaparhegni: Evni at lýsa, greina og seta saman upplýsingar við at nýta skynsamar grundgevingar 

við støði í sannroyndum. 
o Loysa spurdómar: Eyðmerkja, nágreina og loysa spurdómar við neyðugari vitan. 
o Sjálvstøðugt arbeiði: Arbeiða sjálvstøðugt og duga at leggja arbeiði til rættis. 
o Málsligir førleikar: Orða seg nágreiniliga, bæði munnliga og skrivliga, á føroyskum og enskum máli. 
o Samskifti: Samskifta og kjakast á greiðan og beinraknan hátt, bæði í skrift og talu. 
o Bólkaarbeiði: Samstarva í bólki, taka ábyrgd av ymiskum uppgávum, umsita og halda tíðarfreistir. 
o Verkætlanararbeiði: Luttaka í og standa fyri smáum verkætlanum – bæði sjálvstøðugt og saman við 

øðrum.  
o Siðsemi: Arbeiða og virka bæði á almennum og vísindaligum siðsemiligum grundarlagi. 
o Praktiskt arbeiði: Flyta bókliga vitan til praktiskt arbeiði/støður og øvugt. 

 

2 FAKLIGIR FØRLEIKAR  

 o Akademiskir førleikar: Lýsa og greina fjøltáttað lívfrøðilig fyribrigdi og tilgongdir, umfatandi alt frá 
mýlaskipanum til stovnar, føðinet og vistfrøðiskipanir við serligum denti á havlívfrøði.  

o Læring: Ogna sær nýggja vitan um evni í lívfrøði við at brúka námnan lærdóm á hesum fakøki.  
o Vísindaligir førleikar: Nýta vísindaligar meginreglur og háttaløg. 
o Feltvirksemi: Leggja til rættis og fremja feltarbeiði sjálvstøðugt.  
o Starvsstovuførleikar: Sjálvstøðugt leggja til rættis og trygt fremja starvsstovuarbeiði. 
o Greiningarførleikar: Greina og tulka dátur frá kanningararbeiði og seta hesar í samband við viðkomandi 

ástøði. 
o Telduførleikar: Nýta viðkomandi forrit til at greina og tulka lívfrøðiligar og aðrar dátur. 
o Tvørnámsligir førleikar: Sameina vitan frá ymiskum frøðigreinum í breiðum høpi.  
o Samstarv: Luttaka í yrkisligum og tvørfakligum samstarvi um lívfrøðilig evni. 

 

   

F FULLFÍGGJAÐUR LISTI VIÐ LÆRUÚRTØKUNI FRÁ ÚTBÚGVINGINI 

 Eftir lokna útbúgving er lesandi før/ur fyri at:  

o Greiða yvirskipað frá og greina ymsu stigini í lívfrøðini frá mýlum, kyknum og lívverum til vistfrøðiskipanir 
á landi og sjógvi.  

o Lýsa og flokka lívfrøðiligt margfeldi í sjógvi, á landi og í luft.   
o Greiða frá, hvussu ymiskar lívfrøðiligar vísindagreinar á ymsum stigum eru knýttar saman.   
o Lýsa, flokka og greiða frá týðandi táttum í plantu-, djóra- og vistfrøði, hav- og mýlalívfrøði eins og øðrum 

skyldum fakøkjum.   
o Greiða grundleggjandi frá teimum analytisku fakøkjum, sum stuðla lívfrøði (evnafrøði, støddfrøði, hagfrøði, 

rannsóknarætlan og dátugreining), og sum styrkja fatanina av lívfrøðini.   



3 

o Greiða frá og lýsa grundleggjandi partar av fysisku náttúruni (jarð- og havfrøði og veðurlæru) og greiða frá 
hvussu broytingar í hesum jarðskipanum (Earth Systems), kunnu ávirka lívsformar í lívhválvinum 
(biospheruni).   

o Greiða frá og lýsa nattúrutilfeingi, umfatandi fiskivinnu og havbúnað, og greina burðardygga umsiting av 
hesum.   

o Lýsa og greina bygnað og starvshátt (funktión) hjá eukaryotiskum og prokaryotiskum kyknum.   
o Greiða frá menningartilgongdini frá mýlastigi til vistfrøðiligt stig, og lýsa, hvussu hesar tilgongdir hava 

skapað lívfrøðiligt margfeldi.   
o Lýsa grundleggjandi struktur og funktión hjá DNA, RNA og proteinum, og greiða frá hvussu starvsháttur 

hjá hesum mýlum er tengdur at øðrum fakøkjum (t.d. lívevnafrøði, kyknufrøði, arvafrøði, smáverulívfrøði 
ella menniskjaheilsu).   

o Lýsa ymisk sløg av eitrandi burturkasti ella útláti og greiða frá skaðiligu árinunum av dálking í náttúruni.   
o Vísa í verki rættan atburð í samband við starvsstovuroyndir og feltkanningar eins og gera tær útrokningar, 

ið eru neyðugar fyri at fremja slíkar royndir (t.d. konsentratiónir, tynningar, pH).   
o Duga at lýsa mannagongdir, og nýta amboð og tól í starvsstovu- og feltkanningum, og meta um úrslit frá 

hesum.   
o Leggja tilrættis, fremja og meta um lívfrøðiligar kanningar. Hetta umfatar innsavnan, skjalfesting og 

greining av dátum í samband við lívfrøðiligar kanningar.  
o Vísa evni at brúka sína vitan, vísindaligt mál, frøðiheiti og lívfrøðilig hugtøk á lívfrøðiligum økjum í hóskandi 

samteksti. 
o Skriva stuttar og greiðar vísindaligar frásagnir, við at nýta (a) bakgrundsvitan (b) skipaðar mannagongdir 

(c) tulkingarførleikar (d) evni at seta úrslit í størri samanhang og (e) evni at gera eina greiða niðurstøðu.   
o Leita fram, meta um og brúka vísindaligar bókmentir og vísa til frumtekstir, fyri at nýta hesar vandaliga í 

hóskandi samteksti. 

 


