
 

 
 
 

LÝSING AV ÚTBÚGVING 
Master í leiðslu og skipan 

Master in Leadership and Management 

 

 

SLAG AV ÚTBÚGVING OG 

ÁRAMÁL 

Masterútbúgving (120 ECTS), ið er skipað sum hálvtíðarlestur (15 ECTS hvørja 

lestrarhálvu í 4 ár); tó er møguligt at steðga aftaná fyrstu 60 ECTS og fáa eitt 

diplomprógv í leiðslu og skipan á masterstigi. 

ÚTBÚGVINGARSTOVNUR/-AR Fróðskaparsetur Føroya, Søgu- og Samfelagsdeildin (SSD) í samstarvi við 

Námsvísindadeildina (NÁD) og Deildina fyri Heilsu- og Sjúkrarøktarvísindi (DHS). 

STOVNUR, IÐ GÓÐKENNIR 

ÚTBÚGVINGAR 

Uttanríkis- og Mentamálaráðið (UMMR) 

TÍÐARBIL, VÍST VERÐUR TIL 2021 - 2026 

STIG Master, ‘2nd cycle’ sambært QF – EHEA; stig 7 sambært EQF – LLL 

   

A ENDAMÁL  
 Endamálið við útbúgvingini er at geva teimum lesandi granskingargrundaða vitan um leiðslu og skipan 

í nýmótans organisatiónum. Serligur dentur er lagdur á at menna førleikar hjá teimum lesandi 1) at skilja, 

greina, og kjakast um torskildar organisatoriskar avbjóðingar; 2) at eyðmerkja trupulleikar, at hugsa og 

virka strategiskt; 3) at fyrireika seg til leiðsluleiklutir; 4) sjálvsleiðsla og samband millum starvsfólk; og 5) 

at menna tilgongdir til leiðslu, fyrisiting og til organisatoriskan framburð, sum vísa samfelagsábyrgd og 

eru etiskt haldgóðar. 

 

 

 

B EYÐKENNI 
1 GREIN(AR) / EVNISØKI Høvuðsdentur er á gransking og ástøði innan leiðslu og á leiðslu í verki. 

Leiðsla, skipan og fyrisiting er í lutfallinum umleið 60:30:10.  

2 ALMENNUR / SERLIGUR 

DENTUR 

Útbúgvingin er tvørvísindalig og knýtir tær tríggjar høvuðsgreinarnar -  leiðslu, skipan  

fyrisiting – saman. Kjarnulærugreinarnar knýta ástøðiliga vitan við verkligt innlit frá 

almenna, privata og triðja geiranum í organisatiónum og fyritøkum. 

3 KÓS  Masterútbúgvingin í leiðslu og skipan er granskingargrundað og verkliga rættað. 

4  SERLIG EYÐKENNI • Útbúgvingin byggir á gransking á Fróðskaparsetri Føroya, samstundis sum 

vísindafólk úr einum breiðum altjóða netverki verða brúkt til sparring og 

vitanardeiling. 

• Útbúgvingin er grundað á samfelagsvísindum, er altjóða og er bæði kritisk 

og tvørvísindalig.  

• Útbúgvingin er ein parttíðarútbúgving, soleiðis at væl ber til at samantvinna 

arbeiði og lesnað. 
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• Útbúgvingin er perspektiverað til føroysk viðurskifti, ið eru merkt av smá- og 

mikrotjóðar eyðkennum. 

• Undirvísingarmálið er føroyskt, umframt at partar av undirvísingini fara fram 

á øðrum máli enn føroyskum (t.e. norðurlendskum ella enskum). 

• Útbúgvingin er gjaldsútbúgving. 

   

C STARVSMØGULEIKAR OG FRAMHALDSÚTBÚGVING 
1 STARVSMØGULEIKAR  Útbúgvingin gevur møguleika til starv innan leiðsluøkið í organisatiónum og fyritøkum 

í almenna og privata. Hon gevur førleikar í at menna organisatiónir og at luttaka í 

undirvísingarvirksemi innan leiðsluøkið. 

2 FRAMHALDSÚTBÚGVING Master í leiðslu og skipan kann geva møguleika til víðari lestur á ph.d.-stigi. 

     

D ÚTBÚGVINGARHÁTTUR 
1 ARBEIÐSLAG Í SAMBANDI 

VIÐ LÆRU- OG 

UNDIRVÍSING 

Dentur verður lagdur á aktiva og interaktiva læring. Undirvísingin fevnir um fyrilestrar 

við kjaki, venjingum og spurdómsgrundaðum verkætlanararbeiði sum 

einstaklingsavrik og í bólkum. Eyðkennið fyri undirvísing og læring í hesi útbúgving er 

ein reflekterandi leistur. 

2 PRÓVTØKUHÆTTIR Skrivligar uppgávur við ella uttan munnliga verju, skrivlig próvtøka og munnlig 

próvtøka og formativ eftirmeting.  

Serritgerð verður vard munnliga einsæris, men kann skrivast saman í bólki. Vegleiðing 

verður givin í sambandi við serritgerð. 

   

E ÚTBÚGVINGARFØRLEIKAR 
1 ALMENNIR FØRLEIKAR 

 Akademiskt arbeiðslag: duga sjálvstøðugt at lýsa eitt mál úr fleiri sjónarhornum, at viðgera, greina og tulka 

spurdómar; at meta um og brúka vísindalig ástøði og háttaløg fyri at koma fram til nýggja vitan og niðurstøðu. 

Refleksivar og kritiskar førleikar: megna at viðgera og nýta viðkomandi vísindaliga vitan og meta um egna kritiska 

støðutakan. 

Málsligar førleikar: megna at orða seg nágreiniliga, bæði munnliga og skrivliga; skilja og nýta vísindaligt mál bæði 

á føroyskum og á enskum. 

Samskiftisførleikar: duga at samskifta óformliga, formliga og vísindaliga, harumframt at miðla nýggja vitan bæði 

munnliga og skrivliga. 

Nýskapan: megna at menna nýggj hugskot og at útinna hesi í verki. 

Sjálvstøðugt arbeiðslag: duga at skipa sjálvstøðugt arbeiði, taka ábyrgd fyri uppgávum og tíðarfreistum. 

Toymisarbeiðslag: duga at arbeiða í toymi og at taka ábyrgd. 

2 FAKLIGIR FØRLEIKAR  

 Grundstøði og virði: duga at arbeiða við og menna missión, visjón og strategi í einari organisatión. 

Leiðsla og organisatión: megna at eyðmerkja kjarnuuppgávur og fylgisuppgávur í organisatiónini, teirra 

innanhýsis sambond og dynamikk, og ávirkanina av makro-, meso- og mikrofyribrigdum í organisatiónum; at skilja 

týdningin av og sýna skynsama leiðslu í sambandi við fíggjarviðurskifti og lóg, og megna at seta í verk ásett mál. 

Innovatión og broytingarleiðsla: megna at leiða og geva íblástur til nýhugsan og mannagongdir í 

broytingarleiðslu, og at eggja starvsfólkum, so at tey kenna ognarskap í teimum málum, ið sett verða. 

Tvørvísindi: megna at arbeiða spurdómsgrundað og tvørvísindaliga. 
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Sjálvstøðugt og kritiskt arbeiðslag: duga at grunda á egnar hugsanir, ætlanir og leiðsluavgerðir. 

Fjølmentað skygni: duga at grunda á og at skilja týdningin av, at ætlanir og leiðsluhandlingar kunnu tulkast 

ymiskt av starvsfólkum.  

Samstarv: duga at skapa samvinnu og at samstarva við viðkomandi innan- og uttanhýsis samstarvsfelagar og at 

sýna ábyrgd fyri viðkomandi áhugapørtum. 

Ósemjuhandfaring: Megna at hugleiða um og fáa yvirlit yvir torgreiddar støður og ósemjur, sum fara fram í 

ymiskum samstarvi og sambondum.  

Etiskt umhugsni: Duga at fyrihalda seg til etiskar avbjóðingar í gerandisstøðum í organisatiónini og at megna at 

fáa tað besta burturúr teimum í leiðsluhøpi.  

   

F FULLFÍGGJAÐUR LISTI VIÐ LÆRUÚRTØKUNI FRÁ ÚTBÚGVINGINI 
 Eftir loknan lestur skal tann lesandi vera før/ur fyri at: 

• Nýta og meta um hóskandi leiðsluvísindalig háttaløg. 

• greiða frá og meta um leiðslu og skipan sum vísindaliga grundað hugtak og 

fyribrigdi í organisatiónshøpi. 

• greina gerandisstøður við leiðsluvísindaligari vitan.  

• greiða frá týdningi av kompleksiteti í organisatiónum í seinmodernaða 

samfelagnum 

• greina og meta um leiðsluhættir í føroyskum viðurskiftum. 

• greiða frá leiðslu, nevnd og hvussu manning av nevndum fer fram 

• greiða frá og greina, hvussu ein arbeiðir professionelt við leiðslu 

• meta um úrslit frá vísindaligari gransking í leiðslu og skipan. 

• nýta og meta um hóskandi leiðsluvísindalig háttaløg. 

• greina týdningin av meiningsmyndan (sensemaking process), samskifti og 

sosialum relatiónum í organisatiónum. 

• greina egið leiðsluøki við hóskandi ástøði og háttaløgum. 

• megna at lýsa, hvussu burðardygg innovatión í organisatoriskum samanhangi 

verður sett í verk og stuðlað. 

• greina og miðla viðkomandi vitan innan egið leiðsluøki úr fleiri sjónarhornum. 

• miðla granskingargrundaða vitan um leiðslu og skipan, bæði munnliga og 

skrivliga. 

• eyðmerkja og greina torgreiddar leiðsluarbeiðsuppgávur innan ávíst fakøki í tí 

almenna, privata og triðja geiranum. 

• greina og meta um etiskar avbjóðingar í organisatoriskum samanhangi í 

leiðsluhøpi 

• greina tørv og velja út leiðslufyriskipanir til viðurskifti, ið treingja til bata. 

• greiða frá og meta um viðkomandi fíggjar- og lógarviðurskifti í sambandi við 

leiðslu og um organisatoriskar avbjóðingar og møguleikar 

 

 
 


