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1 Inngangur 

Í hesum skjali er námsskipanin fyri bachelorútbúgvingina í búskaparfrøði og virkisfrøði lýst. Við heimild í 

Løgtingslóg nr. 58 frá 9. juni 2008 um Fróðskaparsetur Føroya, sum broytt við løgtingslóg nr. 51 frá 8. 

mai 2012, ásetur námsskipanin innihaldið í útbúgvingini og reglurnar fyri, hvussu útbúgvingin verður 

útint. Námsskipanin lýsir krøvini til tann lesandi, umframt rættindi og skyldur hjá tí lesandi. 

Innihaldið í hesi námsskipan er sambært leistinum í kunngerð nr. 97 frá 17. juni 2021 um útbúgvingar 

á Fróðskaparsetri Føroya, sum broytt við kunngerð nr. 108 frá 25. juni 2021.  Útbúgvingin fylgir 

somuleiðis Bolognayvirlýsingini um eina felags evropeiska útbúgvingarskipan, og er skipað eftir hesum 

leisti. Dekanurin hevur ta yvirskipaðu ábyrgdina av útbúgvingini, og útbúgvingarleiðarin hevur ta fakligu 

ábyrgdina. 

Í hesi námsskipan verður víst til lógina um Fróðskaparsetur Føroya (leinki), umframt hesar kunngerðir: 

kunngerð nr. 97 frá 17. juni 2021 um útbúgvingar á Fróðskaparsetri Føroya, sum broytt við kunngerð nr. 

108 frá 25. juni 2021 (leinki), kunngerð nr. 98 frá 17. juni 2021 um upptøku til lestur á Fróðskaparsetri 

Føroya, sum broytt við kunngerð nr. 106 frá 25. juni 2021 (leinki) og kunngerð nr. 99 frá 17. juni 2021 

um próvtøkur á Fróðskaparsetri Føroya (leinki).  

Henda námsskipan kemur í gildi við lestrarársbyrjan 2022. Lesandi, sum hava gingið eftir undanfarnum 

námsskipanum, ganga eftir tillagaðari útgávu av hesi námsskipan, har bygnaðurin í útbúgvingini er 

broyttur, soleiðis at hesin svarar til bygnaðin í gomlu námsskipanini.  

2 Heitið á útbúgvingini á føroyskum og enskum  

Útbúgvingin gevur rætt til at nýta heitið bachelor (B.Sc.) í búskaparfrøði og virkisfrøði. Enska heitið er 

Bachelor of Science (B.Sc.) in Economics and Business Administration.  

3 Útbúgvingarstig (sbrt. QF – EHEA; EQF - LLL) 

Bachelor, “First Cycle” sambært QF-EHEA og stig 6 sambært EQF-LLL. 

4 ECTS-áseting 

Bachelorútbúgvingin í búskaparfrøði og virkisfrøði er 180 ECTS. 1 ECTS svarar til 25-30 arbeiðstímar hjá 

studentunum. Eitt lestrarár við fulltíðarlestri er 60 ECTS svarandi til eina metta arbeiðsbyrðu á 1500-

1800 tímar. Tá er allur lestraraktivitetur íroknaður.  

5 Upptøkukrøv 

Treytirnar fyri upptøku eru, at viðkomandi hevur staðið miðnámsskúlaprógv við Støddfrøði á B stigi 

(kvota 1) ella hevur samsvarandi førleikar (kvota 2).  

https://setur.cdn.fo/media/1933/logtingslog_nr-_58_fra_9-_juni_2008_um_frodskaparsetur_foroya.pdf?s=F_NYTOduoUmlME6WyqaRXofgKbY
https://setur.cdn.fo/media/7805/kunnger%C3%B0-97-juni-17-2021.pdf?s=ErBwh-joNrUUuQBVFtg3byHKbHY
https://setur.cdn.fo/media/7806/kunnger%C3%B0-98-juni-17-2021.pdf?s=TFwjkiwra63ecq9DudbCU5ymZFI
https://setur.cdn.fo/media/7807/kunnger%C3%B0-99-juni-17-2021.pdf?s=XDWi5YekJ-As99zYKMqkd1L2oqs
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6 Endamál við útbúgvingini 

Bachelorútbúgvingin í búskaparfrøði og virkisfrøði er ein granskingargrundað útbúgving, sum miðar eftir, 

at veita útbúgving í búskaparfrøði og virkisfrøði á høgum støði og leggur seg eftir at bjóða skeið, sum 

víða eru mett at vera grundsteinar í tílíkari útbúgving.  Dentur verður tó lagdur á føroysk stakdømi og, í 

tann mun hetta letur seg gera, verður innihaldið eisini lagað til fortreytir og tørvir í føroyska 

samfelagnum.  

Endamálið við bachelorútbúgvingini í búskaparfrøði og virkisfrøði er at: 

1. miðla vitan til tann lesandi um búskaparligt og virkisfrøðiligt ástøði og nýtslu av hesum 

2. geva tí lesandi fakliga vitan, ástøðiligar førleikar og førleikar í vísindaligum háttaløgum, so tann  

lesandi gerst førur fyri sjálvstøðugt at eyðmerkja, lýsa og loysa torgreiddar samfelags- og  

virkisbúskaparligar spurningar  

3. gera studentin føran fyri at virka í privatum og almennum størvum 

4. gera studentin skikkaðan til upptøku á framhaldsútbúgvingum. 

7 Lýsing av almennum og fakligum førleikum 

Talva 1 Lýsing av almennum og fakligum førleikum 

Almennir førleikar 

Akademiskt arbeiðslag Megnar at fyrihalda seg kritiskt og greinandi til spurdómar og keldur: orða, 

lýsa og greina fakligar spurdómar og seta fram væl grundaðar niðurstøður 

og perspektivering. 

Samskiftisførleikar Dugir at samskifta og samstarva tilvitað og á skynsaman hátt í ymsum 

støðum við onnur. 

Sjálvstøðugt arbeiðslag Dugir at arbeiða sjálvstøðugt og samstarva í toymum við atliti at evnis- og 

tíðaravmarking. 

Trupulleikaloysn Megnar at staðfesta og loysa trupulleikar og taka avgerðir. 

Vitan í verki Dugir at nýta vitan sína í verki. 

Menning Megnar at menna og dagføra egna læring. 

Fakligir førleikar  

Fakligt yrkisgrundarlag Megnar at skilja týdningarmestu ástøðini og hugtøkini innan skeiðini á 

útbúgvingini og megnar at brúka háttaløgini í hesum skeiðum.  

Praktiskt yrkisgrundarlag Dugir at eyðmerkja samfelags- og virkisbúskaparligar spurdómar og seta 

fram uppskot til loysnir við at føra saman búskapar- og virkisfrøðiligt 

ástøði, dátur og hagfrøðiligt/økonometriskt háttalag. 

Førleiki at samskifta Megnar at miðla greiningar av búskapar- og virkisfrøðiligum 

trupulleikaorðingum á greiðan hátt, bæði skrivliga og munnliga.  

Hegni Megnar á sjálvstøðugan hátt at leita fram og ogna sær nýggja vitan um 

búskapar- og virkisfrøðiligt ástøði og háttalag.  
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8 Útbúgvingarlæruúrtøkur (samlaðu yvirskipaðu læruúrtøkurnar á 

útbúgvingini)  

Eftir loknan lestur skal ein bachelorur í búskaparfrøði og virkisfrøði vera før/ur fyri at:  

• Meta um egnan yrkissamleika, tá ið hugsað verður um hugburð, arbeiðshættir og avrik. 

• Brúka kvantitativ og kvalitativ háttaløg til viðgerð av viðkomandi trupulleikaorðingum. 

• Lýsa og meta um viðkomandi og grundaðar niðurstøður og perspektiveringar úr 

búskaparfrøðiligum tilfari. 

• Skipa, kjakast um og miðla vitan um búskapar- og virkisfrøðilig viðurskifti. 

• Greina og meta um viðkomandi búskapar- og virkisfrøðiligt ástøði, hugtøk og myndlar, sum 

viðgera og framleiða vitan um konkretar trupulleikar.   

• Miðla granskingarúrslit, bæði á einum vísindaligum støði og óformliga. 

• Grundgeva sjálvstøðugt og nágreiniliga fyri einum trupulleika og trupulleikaorðing.  

• Meta um búskapar- og virkisfrøðilig háttaløg. 

• Meta um og velja viðkomandi ástøði og háttaløg í mun til útvald trupulleikaøki.  

• Grundgeva fyri vali av ástøði og háttalagi í eini verkætlan.  

• Skipa egið arbeiði og tess úrslit í eini samanhangandi verkætlanarfrágreiðing. 

• Seta fram eina greiða ætlan fyri, hvussu ein verkætlan skal skipast og avrikast.   

9 Ásetingar um útbúgvingarviðurskifti: 

9.1 BYGNAÐIN Í ÚTBÚGVINGINI 

Bachelorútbúgvingin í búskaparfrøði og virkisfrøði er 180 ECTS, sum svarar til fulltíðarlestur í 3 ár.  Av 

samlaðu 180 ECTS eru 22,5 ECTS innan støddfrøði og hagfrøði, 50 ECTS eru innan búskaparfrøði og 52,5 

ECTS eru innan virkisfrøði. Harumframt er eitt lokarit, sum telur 15 ECTS, og valskeið, sum telja 40 ECTS.  

Útbúgvingin er skipað í 6 lestrarhálvur, har hvør lestrarhálva svarar til 30 ECTS. Vanliga verður undirvíst 

í 14 vikur í hvørjari lestrarhálvu. Kravdu skeiðini eru sum meginregla 7,5 ECTS, tó eru tvey undantøk: 

Vísindafilosofi í búskaparfrøði á 5 ECTS og lokarit á 15 ECTS. Valskeiðini eru øll 10 ECTS.  

Øll lesandi á útbúgvingini eru sjálvvirkandi tilmeldað øll kravd skeið. Valskeið verða boðin út tvær ferðir 

árliga, og lesandi skulu tá fylla út oyðublað, sum verður útflýggjað teimum, og handa deildarskrivstovuni 

hetta. 

Tvey tey fyrstu árini á útbúgvingini eru øll skeið kravd. Hesi árini skulu menna kjarnuførleikar innan økini 

búskaparfrøði, virkisfrøði, støddfrøði, hagfrøði og økonometri. Seinasta árið er einans eitt skeið og 

lokaritið kravt. Harumframt skulu lesandi velja skeið á samanlagt 40 ECTS.  

Til hvørt skeið hoyrir ein skeiðslýsing, sum lýsir karmarnar kring skeiðið, og sum uppfyllir tey krøv, sum 

Fróðskaparsetur Føroya ásetur. Skeiðslýsingarnar verða tøkar á skeiðssíðuni á moodle í juni fyri 

heystskeið og í januar fyri várskeið. Skeiðslýsingarnar liggja eisini á heimasíðuni hjá Fróðskaparsetrinum.  
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Í talvu 2 sæst bygnaðurin og innihaldið í útbúgvingini. Kravdu skeiðini eru litað grøn og valskeið eru litað 

appilsingul. 

Talva 2 Raðfylgjan í útbúgvingini 

Lestrar-

hálva 

 

 

1. 

Aðaltættir í 

búskaparfrøði 

7,5 ECTS 

Støddfrøði 1 

7,5 ECTS 

Virkisstýring 

7,5 ECTS 

Roknskaparfrøði- og 

greining 

7,5 ECTS 

 

 

 

2. 

Sannlíkindarokning 

og hagfrøði 

7,5 ECTS 

Støddfrøði 2 

7,5 ECTS 

Marknaðarføring 

7,5 ECTS 

Vinnurættur 

7,5 ECTS 

 

 

 

3. 

Mikrobúskapar-

frøði 1 

7,5 ECTS 

Makrobúskapar-

frøði 1: 

Búskaparvøkstur 

7,5 ECTS 

Økonometri 1 

7,5 ECTS 

Strategi 

7,5 ECTS 

 

 

 

4. 

Mikrobúskapar-

frøði 2 

7,5 ECTS 

Makrobúskapar-

frøði 2: 

Búskaparsveiggj 

7,5 ECTS 

Organisatiónsgreining 

7,5 ECTS 

Virkisfígging 

7,5 ECTS 

 

 

 

5. 

Valskeið 

10  ECTS 

Valskeið 

10  ECTS 

Valskeið 

10  ECTS 

 

 

 

6. 

 

Valskeið 

10 ECTS 

Vísindafilosofi í 

búskaparfrøði 

5 ECTS 

Lokarit 

15 ECTS 

Samlað 

ECTS 
180 
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9.2 Innihald og ECTS í einstøku fakøkjunum  

Niðanfyri verða kravdu skeiðini lýst. Nágreinað lýsing av skeiðunum er tøk í einstøku skeiðslýsingunum, 
sum er á heimasíðuni hjá Fróðskaparsetrinum. 

Valskeiðini eru ikki lýst niðanfyri, tí hesi kunnu broytast frá einum lestrarári til eitt annað. Galdandi 

valskeið eru eisini á heimasíðuni hjá Fróðskaparsetrinum.  

Valskeið á 3. lestrarári verða boðin út í apríl (til heysthálvuna) og í oktober/november (til várhálvuna). 

Kunnað verður um viðkomandi tíðarfeistir á moodle. Val av valskeiðum hjá lesandi skal góðkennast av 

útbúgvingarleiðaranum. Valskeiðini skulu vera innan økini búskaparfrøði, virkisfrøði, hagfrøði, 

støddfrøði, KT ella samfelagsvísindi í breiðari merking. Til ber at taka valskeið á øðrum 

útbúgvingarstovnum, men tá er neyðugt at søkja um undangóðkenning. Sí brot 9.9 um góðskriving. 

 

9.2.1 Aðaltættir í búskaparfrøði (7,5 ECTS) 

Endamálið við skeiðinum er at leiða inn til týðandi búskaparlig evni og hugtøk og geva studentinum eina 

breiða innleiðslu í búskaparliga hugsan.   

Høvuðsevnini í skeiðinum eru hesi:  

- Útboð og eftirspurningur (m.a. brúkarin, framleiðarin og marknaðareffisiensur). 

- Uppílegging í marknaðin (m.a. marknaðarbrek og eksternalitetir). 

- Marknaðarbygnaðir. 

- Makrobúskaparlig lyklatøl. 

- Makrobúskaparfrøði í langa høpinum (t.d. framleiðsla, vøkstur, uppsparing, íløgur og 

fíggjargeirin). 

- Búskaparsveiggj í stutta høpinum (t.d. samlaður eftirspurningur og samlað útboð, 

pengapolitikkur og fíggjarpolitikkur). 

9.2.2 Støddfrøði 1 (7,5 ECTS) 

Endamálið við hesum skeiði er, at studenturin mennir teir støddfrøðiligu førleikarnar, sum eru neyðugir 

í búskaparligari og hagfrøðiligari greining.  

Innihaldið í skeiðinum kann yvirskipað flokkast í hesar bólkar: 

- Grundleggjandi støddfrøði 

- Funktiónir av einum variabli 

- Arbeiðshættir innan kalkulus 

Í øllum evnum verður dentur lagdur á nýtslu innan búskaparfrøði.  

9.2.3 Virkisstýring (7,5 ECTS) 

Endamálið við hesum skeiðinum er, at studenturin fær kunnleika um ymisk virkisbúskaparlig hugtøk, 

sum eru neyðug amboð í sambandi við støðutakan hjá virkisleiðslu, har veljast skal millum tøkar 

møguleikar fyri at røkka endamálum, sum virðisleiðslan hevur sett sær. 
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Millum umrøddu evnini eru fíggjarætlanir, virðisásetingar, rakstrarkostnaðir, rakstrarpeningur, cash-

flow og kapitalbygnaðir.  

9.2.4 Roknskaparfrøði- og greining (7,5 ECTS) 

Fakøkið innan roknskaparfrøði og -greining er uttanhýsis roknskapur, og endamálið við skeiðinum er, at 

studenturin fær førleikar at meta um búskaparligu støðuna hjá virkinum við støði í ársfrásøgnini. 

Høvuðsevnini eru: 

- Roknskaparbygnaður og roknskaparframløga 

- Ársroknskaparlógin, frøðimál, reglur og myndlar 

- Búskaparligar og roknskaparligar meginreglur, sum ársroknskaparlógin byggir á 

- Vitanarroknskapir, grønir roknskapir og virkisætlanir 

9.2.5 Sannlíkindarokning og hagfrøði (7,5 ECTS) 

Í fyrra parti av hesum skeiðinum er frálæra í grundleggjandi sannlíkindaástøði. Innleiðsla verður givin í 

hugtøk sum sannlíkindi, stokastiskar variablar, sannlíkindabýti og transformasjón av stokastiskum 

variablum. Dømi verða gjøgnumgingin um mest brúktu sannlíkindabýtini og um hvussu hesi kunnu 

sermerkjast við býtismátum sum miðalvirði og variansi.  

Seinni partur av skeiðinum er ein innleiðsla í hagfrøðiliga greining av dátum, og studenturin lærir amboð 

til at gera niðurstøður grundað á hagfrøðiligar útrokningar. Hagfrøðilig greining av dáta fevnir um val av 

hagfrøðiligum myndli til at lýsa eitt givið datatilfar, hagfrøðiliga meting av parametrunum, testir av 

uppáhaldum um parametrarnar, umframt eftirkanning av fortreytunum handan myndlarnar. 

9.2.6 Støddfrøði 2 (7,5 ECTS) 

Støddfrøði 2 er beinleiðis framhald av Støddfrøði 1. Endamálið er, eins og í Støddfrøði 1, at menna teir 

støddfrøðiligu førleikarnar, sum eru neyðugir í búskaparligari myndlan.  

Innihaldið í skeiðinum kann yvirskipað flokkast í hesi øki: 

- Grundleggjandi lineert algebra 

- Funktiónir av fleiri variablum 

- Differentiallíkningar og differenslíkningar 

Í øllum evnum verður dentur lagdur á nýtslu innan búskaparfrøði.  

9.2.7 Marknaðarføring (7,5 ECTS) 

Endamálið við hesum skeiðinum er at geva studentinum innleiðslu í, hvussu marknaðarføring skapar 

virðir fyri fyritøkuna og kundarnar. Strembað verður eftir at geva studentinum eina fatan av, hvussu 

fyritøkur brúka marknaðarføring umvegis ástøðið og dømir úr veruleikanum. 

Millum umrøddu evnini eru grundleggjandi ástøði innan marknaðarføring, týdningurin av 

marknaðarumhvørvinum fyri marknaðarátøk hjá virkjum, brúkara- og keypsatburður hjá ymiskum 

kundabólkum, at seta upp eina marknaðarføringsætlan og tilgongdin at seta eina tílíka ætlan í verk.  
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9.2.8 Vinnurættur (7,5 ECTS) 

Í hesum skeiðinum fáa studentarnir kunnleika um vinnurætt, lóg, rættarhugtøk og venju, soleiðis at tey 

eru før fyri at kenna og eyðmerkja løgfrøðilig ivamál, at greina tey og at vísa á loysnir í ítøkiligum 

ivamálum. 

Vinnurættur er týðandi amboð í stjórn av fyritøkum, tá ræður um karmarnar fyri rakstri og framleiðslu, 

fyri sáttmálar og fíggingarleistir, eins og samskifti og samvinnu við aðrar partar v.m. Í skeiðinum verða 

tær ásetingarnar viðgjørdar, sum skipa avgerðagongdina í fyritøkuni, og studentar skulu í felag og 

einsæris umhugsa, hvussu fyritøkan skipar seg í mun til ásetingarnar. 

9.2.9 Mikrobúskaparfrøði 1 (7,5 ECTS) 

Í skeiðinum verður leitt inn til formligar, støddfrøðiligar greiningar av mikrobúskaparligum spurningum. 

Í gjøgnumgongdini av ástøðinum verður áherðsla løgd á sambandið millum fortreytirnar handan hesi 

ástøði og síðani tey úrslit og niðurstøður, sum komið verður fram til.  

Skeiðið gevur studentinum eina fatan av búskaparligum avgerðum hjá tí einstaka støðutakaranum 

(húsarhaldinum ella virkinum) í einum marknaðarbúskapi við fullkomnari kapping. Strembað verður 

eftir, at geva tí lesandi eina fatan av, hvussu brúkarar og fyritøkur virka á marknaðinum. Hetta leiðir m.a. 

til eina lýsing av búskaparligari heildarjavnvág og greining av vælferð við støði í grundleggjandi 

vælferðarlærusetningum.  

9.2.10 Makrobúskaparfrøði 1: Búskaparvøkstur (7,5 ECTS) 

Í skeiðinum verður givin frálæra um drúgføra samfelagsbúskapin (long-run macroeconomics) og um 

búskaparvøkstur. Tey lesandi fáa innlit í mest algongdu formligu myndlarnar um búskaparvøkstur og 

drúgføru rákgongdirnar í framleidni og miðalinntøku, í nýtslu og íløgum. Nortið verður við fleiri aðrar 

tættir í sambandi við búskaparvøkstur og drúgføra búskapin, við tí endamáli at geva teimum lesandi 

fatan av umfatandi evnisúrvalinum.  

9.2.11 Økonometri 1 (7,5 ECTS) 

Endamálið við skeiðinum Økonometri 1 er, at studenturin ognar sær vitan um empirisku tilgongdina til 

búskaparfrøði, bæði ástøðiliga og gjøgnum egnar royndir við empiriskum kanningum. Harumframt er 

endamálið, at studenturin fær førleikar at meta um og taka hædd fyri teimum óvissum, sum kunnu gera 

seg galdandi í empiriskum greiningum. 

Í skeiðinum verður dentur lagdur á multipla linjurætta regressiónsmyndilin fyri tvørskurðardátur. 

Mannagongdin Ordinary Least Squares (OLS) verður gjølliga viðgjørd, umframt týðandi hagfrøðiligir 

eginleikar sum miðalrættleiki og konsistensur hjá OLS. Studenturin lærir harumframt, hvønn týdning 

ymiskar fortreytir í regressiónsgreiningini hava, og hvussu ein handfer støður, har hesar fortreytir ikki 

eru til staðar. 
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9.2.12 Strategi (7,5 ECTS) 

Endamálið við hesum skeiðinum er at leiða inn til strategiska hugsan. Studenturin fær førleikar at viðgera 

og meta um strategisku møguleikarnar hjá eini fyritøku við støði í ítøkiliga umhvørvinum, sum fyritøkan 

virkar í. 

Studenturin lærir at greina strategiskar møguleikar: hvussu, hvar og á hvønn hátt ein fyritøka má 

kappast. Harumframt lærir studenturin at skipa ta strategisku ráðleggingartilgongdina og seta í verk eina 

strategi, herundir at greina og meta um váðar.  

9.2.13 Mikrobúskaparfrøði 2 (7,5 ECTS) 

Endamálið við hesum skeiðinum er at víðka greiningina í skeiðunum Aðaltættir í búskaparfrøði og 

Mikrobúskaparfrøði 1 við í størri mun at brúka ástøðiligar myndlar og støddfrøðilig amboð.  

Skeiðið Mikrobúskaparfrøði 1 viðgjørdi búskaparmyndlar undir fortreytini um fullkomna kapping. Í 

Mikrobúskaparfrøði 2 verða viðgjørd nøkur av teimum frábrigdum frá fullkomnum effisiensi, sum finnast 

í veruligum búskapum, men sum ikki eru partur av myndlunum av búskapum við fullkomnari kapping. 

Mett verður somuleiðis um, hvussu til ber at rætta uppá hesi marknaðarbrek við at nýta búskaparligan 

politikk.   

9.2.14 Makrobúskaparfrøði 2: Búskaparsveiggj (7,5 ECTS) 

Á hesum skeiðinum verður givin frálæra um samfelagsbúskapin í stutta høpinum (short-run 

macroeconomics) og serstakliga um ymsu keldurnar til sveiggj í búskapinum. Studenturin fær innlit í 

mest algongdu formligu myndlarnar um búskaparsveiggj, um árin av sveiggjunum, og um hvørji mótátøk 

eru gjørlig, undir ymsum fortreytum viðvíkjandi opinleika og øðrum viðurskiftum. Myndlarnir eru 

somuleiðis ætlaðir at lýsa tær avbjóðingar sum landastjórn og miðbanki takast við, tá fíggjarpolitisk og 

pengapolitisk átøk skulu umhugsast og leggjast til rættis. Í hesum skeiði er støddfrøðiliga formuleringin 

ein samanvovin partur av greiningini, sum eisini hevur hópin av dømum úr aktuellum hendingum. 

9.2.15  Organisatiónsgreining (7,5 ECTS) 

Skeiðið leggur dent á, hvussu organisatiónir (arbeiðspláss) virka. Endamálið er, at geva studentinum 

innleiðslu í eina røð av organisatiónsástøðum, hugtøkum og háttaløgum, sum geva studentinum 

førleikar at greina og kjakast um, hvat ein organisatión er, hvussu hon virkar og hvørjar 

avbjóðingar/møguleikar ein organisatión hevur. Skeiðið gevur studentinum innleiðslu í, hvussu 

mannagongdir, strukturar, makt, vanar o.s.fr. virka í organisatoriskum samanhangi. 

9.2.16 Virkisfígging (7,5 ECTS) 

Skeiðið Virkisfígging leiðir inn til høvuðsástøði og mannagongdir innan virkisfígging (á enskum nevnt 

corporate finance) í dagsins samfelagi. Studenturin lærir um tey búskaparfrøðiligu háttaløgini innan 

virkisfígging, og skeiðið gevur tí lesandi eitt greiningargrundarlag í sambandi við fíggjarmarknaðir og 

fíggjargongdir. 
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9.2.17 Vísindafilosofi í búskaparfrøði (5 ECTS) 

Endamálið við skeiðinum er at veita studentinum kunnleika um búskaparfrøðina sum verkliga vísindi. 

Skeiðið er kjølfest í tí sannroynd at myndlarnir eru teir, sum gera búskaparfrøðina til vísindi. Í skeiðinum 

verður leikluturin hjá myndlunum heilt avgerandi, og m.a. hesir spurningar verða viðgjørdir: 

- Hvussu verða myndlar brúktir í búskaparfrøðini?  

- Hvørjar eru avgerandi fortreytirnar handan myndlarnar?  

- Skulu fortreytirnar vera átøkar veruleikanum?   

9.2.18 Lokarit (15 ECTS) 

Lokaritið er ein sjálvstøðug vísindalig viðgerð av einum hóskandi evni í búskaparfrøði og/ella virkisfrøði, 

undir leiðbeining frá undirvísarum. 

Sí eisini punkt 9.5, sum snýr seg um lokaritið. 

9.3 LÆRU-  OG UNDIRVÍSINGARHÆTTIR Í ÚTBÚGVINGINI 

Dentur verður lagdur á virkna og samvirkandi læring. Undirvísingin fevnir m.a. um fyrilestrar við kjaki, 

venjingar, heimauppgávur, innlatingar, smærri royndir, sjálvlestur og studentaframløgur. Avrik kunnu 

vera einstaklingaavrik ella bólkaavrik. Sum meginreglan fer øll undirvísing fer fram í undirvísingarhølum 

hjá Søgu- og samfelagsdeildini. 

Ein lestrarhálva er 14 vikur, og í nærum øllum skeiðum verður undirvíst 5 tímar hvørja viku. 

Víst verður til skeiðslýsingarnar, har undirvísingarhættirnir í ítøkiligu skeiðunum eru nærri lýstir.  

9.4 STARVSVENJING 

Starvsvenjing er ikki partur av útbúgvingini.  

9.5 RITGERÐIR 

Í lokaritinum fáa tey lesandi høvið til at viðgera eitt evni, sum tey velja sær við støði í tí teoretisku vitanini 

og teimum hagfrøðiligu og økonometrisku háttaløgunum, tey hava lært í lestrartíðini. Lokaritið mennir 

førleikarnar at umhugsa, skipa og leggja fram skrivliga eina viðgerð um eitt evni á dyggum teoretiskum 

støði. 

Lesandi skulu hava staðið øll skeið á fyrsta og øðrum ári, áðrenn tey kunnu byrja at skriva lokaritið. Í 

serligum føri kann útbúgvingarleiðarin gera undantøk frá hesi regluni. Undantak kann til dømis verða 

givið, tá talan er um lesandi, sum hava verið í barnsburðarfarloyvi ella sjúkrafarloyvi. 

Tilgongdin byrjar í 5. lestrarhálvu, har kunnað verður um lokaritið og vegleitt verður um formkrøv o.a. Í 

fimtu lestrarhálvu skulu lesandi eisini seta seg í samband við ein møguligan vegleiðara og orða eitt upprit 

(synopsis), sum skal góðkennast av vegleiðaranum. Lokaritið verður latið inn í mai, og munnlig próvtøka 

er í juni.  
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Lokaritið skal innihalda: 

- framsíðu við heiti (á bæði føroyskum og enskum), navni/nøvnum á lesandi, 

lestrartali/lestrartølum hjá lesandi, navni á vegleiðara, innlatingardegi og longd á lokaritinum 

- abstrakt á enskum  

- innihaldsyvirlit 

- bókmentalista 

Formkrøv v.m. eru nærri lýst í skjalinum “Leiðbeining til lokarit á grundnámi í búskaparfrøði og 

virkisfrøði”. Leiðbeiningin verður tøk á moodle, stutt áðrenn 4. lestrarhálva endar. 

Tað er ikki sett eitt ovara mark á, hvussu nógva vegleiðing tey lesandi fáa í sambandi við lokaritið.  

Lesandi kunnu skriva einsæris ella í bólki, sum tó ikki kann telja fleiri enn trý lesandi.  

Er tann lesandi einsamallur um ritið, skal ritið í mesta lagi vera 20 normalsíður1 av teksti. Harafturat 

koma myndir, grafar, formlar, talvur og annað tilfar til ritið. Legg til merkis, at forsíða, samandráttur, 

innihaldsyvirlit og bókmentalisti telja somuleiðis ikki við í hesar 20 síðurnar.  

Um tvey lesandi skriva saman, er markið 30 normalsíður, og trý lesandi skulu í mesta lagi skriva 40 

normalsíður. 

Munnliga próvtøkan (verjan av lokaritinum) er altíð einsæris, tó at uppgávan er skrivað í bólki. Avrikini 

hjá studentunum verða próvdømd hvør sær. 

Sí punkt 9.7.5, har lýst verður nærri, hvussu farast skal fram, tá studentur ikki stendur lokaritið við fyrsta 

próvtøkuhøvi.  

9.6 METINGARHÆTTIR (FORMATIV OG SUMMATIV METING) 

Formativ meting, t.e. meting, sum skal eggja til læring, er ráðandi í dagligu undirvísingini og er heilt 

avgerandi í eini undirvísing, har studenturin og læringin verða sett í miðdepilin. Formativa metingin lítur 

fram í tíðina og hevur við sær, at undirvísingin áhaldandi verður lagað til umstøðurnar. Formativa 

metingin ger sostatt studentin til ein virknan viðleikara í læringstilgongdini og mennir førleikan hjá 

studentinum at meta um egna læring. Formativa metingin fer mangan fram óformliga; til dømis, tá 

studentar fáa munnliga afturboðan til loystar uppgávur ella geva afturboðan til bólkaframløgur hjá hvør 

øðrum. Formativa metingin fer eisini fram meira formliga, tá studentar lata inn uppgávur og fáa skrivliga 

afturboðan til hesar. Í formativu metingarhættunum leggja vit okkum eisini eftir, at studenturin lærir at 

tillaga t.d. eitt skrivligt avrik í mun til tí afturboðan, sum studenturin hevur fingið. 

Summativu metingarhættirnir, sum verða nágreiniliga lýstir undir punkti 9.7, hava sjálvsagt eisini eitt 

formativt endamál, tá havt verður í huga, at skeiðini treyta hvør øðrum og fleiri evni fara tvørtur um 

skeiðsmørk.  

 
1 Normalsíðan er 2400 tekn, íroknað millumrúm. 
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9.7 PRÓVTØKUR  

Próvtøkuhátturin skal geva próvtakaranum høvi at leggja fram vitan og førleikar í samsvari við tær 

læruúrtøkur, sum skeiðslýsingin fevnir um.   

Próvtøkuhættirnir skulu eisini tryggja, at hvør einstakur studentur verður mettur sjálvstøðugt. 

Hesir próvtøkuhættir verða nýttir á útbúgvingini:  

- Skrivlig próvtøka uttan hjálparamboð 

- Skrivlig próvtøka við øllum hjálparamboðum (við ella uttan atgongd til internetið) 

- Skrivlig próvtøka uttan teldu, men við skrivligum hjálparamboðum (t.e. bók, notur, innlatingar) 

- Munnlig próvtøka við fyrireiking 

- Samansett próvtøka við uppgávu og síðani munnligari verju (her kann vera talan um bólka- ella 

einstaklingaavrik) 

- Onnur samansett próvtøka t.d. miðskeiðispróvtøka og endalig próvtøka  

Tá talan er um bólkauppgávu við munnligari verju, fer verjan altíð fram einsæris. Allar munnligar 

próvtøkur verða skipaðar sum einstaklingapróvtøkur. 

9.7.1 Almennar reglur um próvtøkur 

Studentur verður innskrivaður til allar próvtøkur, sum eru kravdur partur av útbúgvingini. Hetta er eisini 

galdandi fyri endurpróvtøkur og sjúkrapróvtøkur. Studentur verður somuleiðis innskrivaður til allar 

próvtøkur í valskeiðum, sum hesin hevur meldað seg til.  

Ikki ber til at melda frá próvtøku, men til ber at melda frá skeiðinum, um hetta verður gjørt í seinasta 

lagi tvær vikur eftir skeiðsbyrjan. Um studentur ynskir at melda frá einum skeiði, skal hesin venda sær til 

deildarskrivstovuna. 

Fyri at fara undir annað lestrarár kann lesandi bert mangla at standa eitt skeið. Útbúgvingarleiðarin kann 

tó geva undantak frá hesi regluni.  

Øll tilgongdin at meta um studentaavrik eigur at vera gjøgnumskygd. Hetta merkir millum annað, at 

studenturin eigur at vera væl kunnaður um próvtøkuna, herundir eisini próvtøkugrundarlagið og hvat 

eyðkennir eitt gott avrik. Henda kunningin skal gevast tíðliga í skeiðinum og í rúmari tíð undan 

próvtøkuni.  

Próvtøkur kunnu verða samansettar av fleiri pørtum (t.d. miðskeiðisroynd og síðani ein endalig skrivlig 

próvtøka). Í hesum førinum eiga lutfalsligu vektirnar á ymisku pørtunum at verða greitt lýstar í 

skeiðslýsingini ella øðrum skjali, sum er tøkt áðrenn skeiðsbyrjan. Tá próvtalið verður ásett sum eitt 

vektað miðal av fleiri avrikum (t.d. miðskeiðisroynd og endalig próvtøka), verða allir partar próvdømdir 

av bæði undirvísara og próvdómara. Sambært kunngerð nr. 99 frá 17. juni 2021 um próvtøkur á 

Fróðskaparsetri Føroya, skal ein studentur standa allar partarnar, sum telja í endaliga metinum. Hetta 

merkir t.d., at hevur eitt skeið eina miðskeiðisroynd, sum telur við í endaliga metinum, umframt eina 

skrivliga próvtøku við skeiðsenda, má studenturin standa bæði miðskeiðisroyndina og skrivligu 

próvtøkuna við skeiðsenda fyri at standa skeiðið.  
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Í tí førinum, har talan er um uppgávu við eftirfylgjandi munnligari próvtøku, skal eisini gerast greitt fyri 

studentinum við skeiðsbyrjan, hvussu próvtalið verður ásett. Er talan um próvtøku, sum er grundað á 

bólkaavrik, skal studenturin eisini tíðliga í tilgongdini hava kunning um, hvussu einstøku avrikini í 

bólkinum verða eyðmerkt og mett.  

Í nógvum skeiðum er neyðugt at uppfylla ávís krøv fyri at sleppa til próvtøku. Sum ásett í kunngerð nr. 

99 frá 17. juni 2021 um próvtøkur á Fróðskaparsetri Føroya, kann ein studentur, sum ikki uppfyllir hesar 

fortreytir, ikki fara til próvtøku og hesin missir tí eina próvtøkuroynd. Her kann vera talan um innlatnar 

uppgávur ella studentaframløgur. Hesi krøv skulu vera greitt lýst í skeiðslýsingini, og studenturin skal við 

skeiðsbyrjan hava greitt upplýst, hvørji hesi krøv eru, og nær avleiðingin er, at viðkomandi ikki kann møta 

til próvtøku. Harumframt skal studenturin við skeiðsbyrjan kunnast um allar viðkomandi dagfestingar. 

9.7.2 Raðfylgja av próvtøkum í lestrargongdini 

Í talvu 3 niðanfyri er lýsing av próvtøkunum í øllum skeiðunum sett upp eftir lestrarhálvu.  

 

Talva 3 Raðfylgjan av próvtøkum 

Lestrar-

hálva 

Skeið Próvtøka Endur-

próvtøka 

Dømd Stigi ECTS 

 

1. 

Aðaltættir í 

búskaparfrøði* 

Munnlig á 30 min. við 

fyrireiking á 30 min. Øll 

skrivlig hjálparamboð 

og telda, men uttan 

atgongd til internet. 

Sama Uttanhýsis Galdandi 

próvtalsstigi 

7,5 

Støddfrøði 1* Skrivlig á 3 tímar við 

skrivligum 

hjálparamboðum og 

lummaroknara (uttan 

CAS), uttan atgongd til 

teldu, CAS ella 

internet. 

Sama Uttanhýsis Galdandi 

próvtalsstigi 

7,5 

Virkisstýring Munnlig á 20 min. við 

fyrireiking á 40 min. Øll 

skrivlig hjálparamboð 

og teldu, men uttan 

atgongd til internet. 

Sama Uttanhýsis Galdandi 

próvtalsstigi 

7,5 

Roknskaparfrøði- og 

greining 

Munnlig á 25 min. við 

fyrireiking á 30 min. Øll 

skrivlig hjálparamboð 

og teldu, men uttan 

atgongd til internet. 

Sama Uttanhýsis Galdandi 

próvtalsstigi 

7,5 

 

2. 

Sannlíkindarokning og 

hagfrøði* 

Skrivlig á 3 tímar. Øll 

skrivlig hjálparamboð 

og teldu, tó uttan 

atgongd til internet. 

Sama Uttanhýsis Galdandi 

próvtalsstigi 

7,5 
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Støddfrøði 2* Skrivlig á 3 tímar við 

skrivligum 

hjálparamboðum og 

lummaroknara (uttan 

CAS), uttan atgongd til 

teldu, CAS ella 

internet. 

Sama Uttanhýsis Galdandi 

próvtalsstigi 

7,5 

Vinnurættur Skrivlig á 3 tímar. Øll 

skrivlig hjálparamboð 

og teldu, tó uttan 

atgongd til internet. 

Sama Innanhýsis Galdandi 

próvtalsstigi 

7,5 

Marknaðarføring* Heimauppgáva á 72 

tímar. 

Sama Uttanhýsis Galdandi 

próvtalsstigi 

7,5 

 

3. 

Økonometri 1* Skrivlig á 3 tímar. Øll 

skrivlig hjálparamboð 

og teldu, tó uttan 

atgongd til internet. 

Sama Innanhýsis Galdandi 

próvtalsstigi 

7,5 

Mikrobúskaparfrøði 1* Skrivlig á 3 tímar uttan 

hjálparamboð, tó við 

lummaroknara og 

útflýggjaðum 

frymlasavni. 

Sama Uttanhýsis Galdandi 

próvtalsstigi 

7,5 

Makrobúskaparfrøði 1: 

Búskaparvøkstur* 

Skrivlig á 4 tímar uttan 

hjálparamboð, tó við 

lummaroknara og 

útflýggjaðum 

frymlasavni. 

Sama Uttanhýsis Galdandi 

próvtalsstigi 

7,5 

Strategi Munnlig á 20 min. við 

støði í uppgávu, sum 

kann vera einstaklinga- 

ella bólkauppgáva. 

Sama Uttanhýsis Galdandi 

próvtalsstigi 

7,5 

 

4. 

Mikrobúskaparfrøði 2* Skrivlig á 3 tímar uttan 

hjálparamboð, tó við 

lummaroknara og 

útflýggjaðum 

frymlasavni. 

Sama Uttanhýsis Galdandi 

próvtalsstigi 

7,5 

Makrobúskaparfrøði 2: 

Búskaparsveiggj* 

Skrivlig á 4 tímar uttan 

hjálparamboð, tó við 

lummaroknara og 

útflýggjaðum 

frymlasavni. 

Sama Uttanhýsis Galdandi 

próvtalsstigi 

7,5 

Virkisfígging Munnlig á 20 min. við 

fyrireiking á 40 min. Øll 

skrivlig hjálparamboð 

og teldu, men uttan 

atgongd til internet. 

Sama Uttanhýsis Galdandi 

próvtalsstigi 

7,5 
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Organisatiónsgreining Munnlig á 20 min. við 

støði í heimauppgávu á 

72 tímar. 

Sama Uttanhýsis Galdandi 

próvtalsstigi 

7,5 

 

5. 

Valskeið Ymiskt Sama Uttanhýsis 

ella 

innanhýsis 

Galdandi 

próvtalsstigi 

10 

Valskeið Ymiskt Sama Uttanhýsis 

ella 

innanhýsis 

Galdandi 

próvtalsstigi 

10 

Valskeið Ymiskt Sama Uttanhýsis 

ella 

innanhýsis 

Galdandi 

próvtalsstigi 

10 

 

6. 

Vísindafilosofi í 

búskaparfrøði 

Munnlig á 30 min. við 

fyrireiking á 30 min. Øll 

skrivlig hjálparamboð 

og teldu, men uttan 

atgongd til internet. 

Sama Innanhýsis Galdandi 

próvtalsstigi 

5 

Valskeið Ymiskt Sama Uttanhýsis Galdandi 

próvtalsstigi 

10 

Lokarit Uppgáva við 

munnligari verju á 30 

min.  

Sama Uttanhýsis Galdandi 

próvtalsstigi 

15 

* Hesi skeið hava eisini krøv, sum skulu uppfyllast, um studenturin skal upp til próvtøku. Her kann vera talan um innlatingar ella framløgur. 

Víst verður til skeiðslýsingarnar, har hesi krøv eru nærri lýst.  

 

9.7.3 Innanhýsis ella uttanhýsis próvdøming 

Próvdømingin kann vera innanhýsis ella uttanhýsis. Tá próvdømingin er innanhýsis, verður avrikið mett 

av undirvísaranum og einum øðrum starvsfólki ella leysalærara á Fróðskaparsetrinum. Tá próvdømingin 

er uttanhýsis, verður avrikið mett av undirvísaranum og einum góðkendum próvdómara, sum ikki 

starvast á Fróðskaparsetrinum.  

Í minsta lagi 1/3 av próvtøkunum, roknað í ECTS-stigum, skulu próvdømast av uttanhýsis próvdómara.2  

Á útbúgvingini í búskaparfrøði og virkisfrøði telja kravdu skeiðini samanlagt 140 ECTS. Av hesum eru 120 

ECTS próvdømd uttanhýsis, sum svarar til á leið 86 prosent. Lutfallið millum innanhýsis og uttanhýsis á 

útbúgvingini samanlagt er heft at, hvørji valskeið ein studentur hevur. 

9.7.4 Galdandi próvtalsstigi; staðið/ikki staðið 

Øll skeið verða dømd eftir galdandi próvtalsstiga sambært kunngerð nr. 73 frá 31. mai 2013 um 

próvtalsstiga og døming.  

 
2 Sí kunngerð nr. 97 frá 17. juni 2021 um próvtøkur á Fróðskaparsetri Føroya.  
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Ein próvtøka er staðin, um viðkomandi hevur fingið metið 02 ella hægri. Um ein próvtøka er staðin, er 

ikki gjørligt at fara til endurpróvtøku í skeiðinum.  

Í mesta lagi 1/3 av próvtøkunum (roknað í ECTS-stigum) kunnu verða dømdar staðið/ikki staðið. Á 

útbúgvingini í búskaparfrøði og virkisfrøði verða øll skeið dømd við próvtali. Tó verða góðskrivað skeið 

altíð skrásett staðin og ikki við próvtali.  

9.7.5 Endurpróvtøka og sjúkrapróvtøka 

Tá talan er um sjúku, er rætturin til endurpróvtøku treytaður av, at sjúkraváttan er latin deildar-

skrivstovuni skjótast gjørligt og í seinasta lagi eina viku eftir próvtøkudagin. Studenturin skal tá hava 

møguleika at fara uppaftur til próvtøku skjótast til ber ella í seinasta lagi í næsta próvtøkuskeiði.3 

Umframt at senda sjúkraváttan, eigur studenturin eisini at boða deildarskrivstovuni ella undirvísaranum 

frá at viðkomandi er sjúkur og tí ikki fær møtt til próvtøkuna. Hetta eigur studenturin at gera í seinasta 

lagi, tá próvtøkan byrjar.  

Ein studentur kann í mesta lagi fara tríggjar ferðir til próvtøku í sama skeiði. Fróðskaparsetrið kann eftir 

skrivligari og grundgivnari umsókn loyva studentinum at fara til próvtøku í sama skeiði eina fjórðu ferð, 

um serligar umstøður tala fyri tí. Ein tílík umsókn skal stílast til dekanin á deildini. Studentar kunnu fáa 

nærri kunning um hetta við at venda sær til lestrarvegleiðaran og/ella útbúgvingarleiðaran. 

Um ein studentur ikki hevur staðið eina próvtøku, skal hesin upp til endurpróvtøku og verður viðkomandi 

tá sjálvvirkandi skrásettur til endurpróvtøku í skeiðinum. Um talan er um 3. próvtøkuhøvið, kann 

studenturin tó gera avtalu við útbúgvingarleiðaran um at taka skeiðið enn eina ferð og síðani fara upp til 

próvtøku við næsta árgangi.  

Skipað verður fyri endurpróvtøkum tvær ferðir árliga. Tó kann útbúgvingarleiðarin, í samráðið við 

undirvísaran á skeiðinum, gera undantøk, um serligar umstøður tala fyri hesum. Her kann t.d. vera talan 

um lesandi á seinasta lestrarári, sum einans mangla eitt skeið, ella lesandi á fyrsta ári, sum í mesta lagi 

kunnu mangla eitt skeið fyri at sleppa víðari til 3. lestrarhálvu. 

Kunnað verður um próvtøkudagin til sjúkrapróvtøkuna ella endurpróvtøkuna í góðari tíð og í seinasta 

lagi 2 vikur frammanundan. 

Um studentur ikki stendur lokaritið við fyrsta próvtøkuhøvi, fær studenturin eina nýggja innlatingarfreist, 

sum er 3 mánaðir eftir upprunaligu freistina. Samstundis verður ein nýggjur tillagaður spurdómur 

góðkendur. Stendur studenturin ikki 2. próvtøkuhøvi, fær hesin enn eitt próvtøkuhøvi, har júst sama 

mannagongd verður nýtt.  

9.7.6 Serlig atlit  

Um studenturin hevur skerdan førleika, sálarliga ella kropsliga, verður tikið fyrilit fyri hesum innanfyri 

ásettu karmarnar í løgtingslóg nr. 58 frá 9. juni 2008 um Fróðskaparsetur Føroyar. Studentur við skerdum 

førleika kann søkja um at fáa tillagað próvtøkuumstøðurnar. Serligar próvtøkuumstøður kunnu fevna um 

 
3 Sí grein 17, stk.2 í kunngerð nr. 97 frá 17. juni 2021 um próvtøkur á Fróðskaparsetri Føroya.  
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próvtøkuhættir og karmar fyri próvtøkuna, m.a. at nýta serligar hjálparmiðlar ella eyka tíð. Tað er ein 

treyt, at hesi tilboð ikki lækka um stigið á próvtøkuni. 

Tað er lestrarvegleiðarin, sum viðger tílíka umsókn og letur síðani útbúgvingarleiðaranum eina tilráðing 

um, hvussu próvtøkan kann verða skipað. Grundað á tilráðingina tekur útbúgvingarleiðarin avgerð um 

serligu royndarumstøðurnar. Kunnað verður nærri um hetta og viðkomandi tíðarfreistir í góðari tíð 

áðrenn próvtøkutíðarskeiðið byrjar.  

Nærri kunning fæst eisini frá lestrarvegleiðaranum, útbúgvingarleiðaranum og deildarskrivstovuni. 

9.8 UNDIRVÍSINGARMÁL (T.D. FØROYSKT, DANSKT, ENSKT) 

Øll undirvísing fer sum meginregla fram á føroyskum, tó kunnu fyrilestrar á enskum ella skandinaviskum 

máli eisini koma fyri. Undirvísingartilfarið er fyrst og fremst á enskum, men ein minni partur av tilfarinum 

er eisini á skandinaviskum máli.  

Próvtøkumálið í bæði skrivligum og munnligum próvtøkum eigur eisini at vera føroyskt. Undirvísarin 

kann tó gera undantøk frá hesi reglu. Um ein studentur hevur haldgóða orsøk til at nýta annað mál enn 

føroyskt, skal hesin venda sær til undirvísaran. 

9.9 GÓÐSKRIVING 

Lestrarráðið kann eftir umsókn frá studenti og tilmæli frá útbúgvingarleiðara góðkenna at skeið, sum 

studenturin hevur staðið við annan lærustovn, verða góðskrivað. Hetta er eisini galdandi fyri stakskeið 

tikin á øðrum útbúgvingum á Fróðskaparsetrinum. Tó kunnu í mesta lagið 60 ECTS góðskrivast. 

Treytin fyri at góðskriva skeið er, at skeiðini verða mett at vera á sama ella hægri fakligum støði og at 

mett verður, at innihaldið annaðhvørt er líkt tí á útbúgvingini ella kann stuðla undir útbúgvingini sum 

heild.  

Fyri at fáa góðskrivað eitt kravt skeið á bachelorútbúgvingini í búskaparfrøði og virkisfrøði skal skeiðið, 

sum kemur ístaðin, fevna um í minsta lagi 75% av innihaldinum í skeiðinum á útbúgvingini í búskaparfrøði 

og virkisfrøði á Fróðskaparsetrinum. Harumframt mugu ikki mangla týðandi evni.   

Fyri at fáa góðskrivað eitt valskeið, má skeiðið, sum skal koma ístaðin, vera innan økini búskaparfrøði, 

virkisfrøði, hagfrøði, støddfrøði, KT ella samfelagsvísindi í breiðari merking. Í hvørjum einstøkum føri 

verður mett, um skeiðið gevur tí lesandi førleikar, sum kunnu nýtast í búskapar- ella virkisfrøðiligum 

trupulleikaorðingum. Víkjast kann frá hesum, um mett verður, at eitt ávíst skeið er viðkomandi fyri 

ítøkiligu lestrar- og yrkisleiðina hjá einum lesandi. Góðskrivað skeið verður altíð skrásett sum staðið og 

ongantíð við próvtali. 

Mannagongdin fyri góðskriving er, at studenturin letur deildarskrivstovuni umsókn um góðskriving. Í 

umsóknini skal vera greitt, hvat skeið, sum er staðið, skal góðskriva annað skeið. Víst verður til skjal á 

heimasíðuni, sum skal fyllast út í hesum sambandi (leinki).  

https://www.setur.fo/media/6671/g%C3%B3%C3%B0skriving-dagf%C3%B8rt.pdf
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Útbúgvingarleiðarin letur fakundirvísara umsóknina um góðskriving til stutta viðmerking og at taka undir 

við. Tá hetta er gjørt, letur útbúgvingarleiðarin Lestrarráðnum umsóknina saman við viðmerkingini hjá 

fakundirvísaranum. Lestrarráðið staðfestir síðani góðskrivingina. 

Søkjast kann um góðskriving leypandi gjøgnum árið, men ynskir studenturin, at umsóknin verður 

viðgjørd, áðrenn undirvísingin byrjar, eru freistirnar hesar:  

• Seinasta freist fyri skeið í várhálvuni: 1. oktober 

• Seinasta freist fyri skeið í heysthálvuni: 10. januar 

9.10 FARLOYVI 

Møguligt er at gera avtalu við Fróðskaparsetrið um farloyvi. Hetta skal gerast í samráði við 

útbúgvingarleiðaran. Nærri kunning um farloyvi fæst við at venda sær til lestrarvegleiðaran.  

9.11 SERLIG ATLIT (SJÚKA, BREK OG ANNAÐ) 

Fróðskaparsetrið kann veita stuðul til studentar, sum hava serligan tørv á hesum t.d. teknmál, orðblindi 

og fysiskar karmar til rørslutarnaði. Nærri kunning fæst við at venda sær til lestarvegleiðingina og/ella 

deildarskrivstovuna.  

9.12 ALTJÓÐA ÚTBÚGVINGARMØGULEIKAR (T.D. LESTRARVIST) 

Møguligt er at taka í mesta lagi 60 ECTS frá øðrum universiteti sum skiftislesandi. Áðrenn studenturin fer 

á skiftislestur, skulu øll skeið undangóðkennast. Sí mannagongd fyri góðskriving undir punkti 9.9. 

Studentar kunnu venda sær til lestrarvegleiðaran fyri at fáa nærri kunning um skiftislestur. 

9.13 LUTTØKUSKYLDU 

Luttøkuskyldan fyri einstøku skeiðini verður neyvari lýst í skeiðslýsingini fyri ítøkiliga skeiðið. Har verður 

lýst, hvørji krøv verða sett studentinum, um hesin skal upp til próvtøku. Talan kann vera um kravdar 

innlatingar, framløgur ella annað líknandi.   

Útbúgvingin í búskaparfrøði og virkisfrøði hevur ikki møtiskyldu, sum merkir, at ein studentur ikki kann 

missa rættin at fara upp til próvtøku, tá hesin ger av ikki at møta til undirvísing. Útbúgvingin og 

undirvísingin verða tó løgd til rættis við eini væntan um, at studenturin møtir regluliga til undirvísing.    

9.14 LESTRARVIRKNI 

Væntað verður, at studenturin møtir regluliga til undirvísing. Harumframt verður væntað, at studenturin 

er fyrireikaður til undirvísing, letur uppgávur inn, luttekur í kjaki og framløgum, umframt at studenturin 

tekur ábyrgd fyri egnari læring. Vantandi lestarvirkni hjá einum studenti merkir sostatt, at studenturin 

ikki uppfyllir tær væntanir, sum verða settar upp omanfyri.  

Tá spurnartekn kann setast við lestrarvirknið hjá einum studenti, setur útbúgvingarleiðarin og/ella 

lestrarvegleiðarin seg í samband við viðkomandi. Tað er tó altíð ábyrgdin hjá tí einstaka studentinum, at 
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seta seg nærri inn í, hvørjar avleiðingar vantandi lestrarvirknið kann hava fyri møguleikarnar hjá 

viðkomandi at greiða úr hondum einstøk skeið og útbúgvingina sum heild,  umframt hvørjar avleiðingar 

hetta kann hava á framtíðar útbúgvingarmøguleikar hjá viðkomandi (eitt nú stuðulsmøguleikar). 

Góðar orsøkir kunnu vera til, at lestrarvirknið hjá einum studenti er niðursett í eitt avmarkað tíðarskeið. 

Í slíkum førum verður mælt studentinum til at samskifta við lestrarvegleiðaran og/ella útbúgvingar-

leiðaran um hetta, sum kunnu veita nærri vegleiðing um møguleikar í hesum sambandi. 

Útbúgvingarleiðarin kann, í samráði við lestrarvegleiðaran, gera eina tillagaða lestrarætlan fyri lesturin 

hjá studentinum.  

9.15 EFTIRMETING AV ÚTBÚGVING OG SKEIÐUM 

Eftirmetingar verða gjørdar av einstøku skeiðunum og av útbúgvingini sum heild. Eftirmetingar av 

útbúgvingini fara fram árliga, meðan eftirmetingar av skeiðunum fara fram hvørja lestrarhálvu.  

Endamálið við eftirmetingunum er at betra undirvísingina og tryggja at vit hava eina útbúgving, sum ikki 

einans hevur høga fakliga góðsku, men har undirvísarar og studentar í felag skapa og menna neyðugu 

karmarnar fyri læring. 

Øll skeið verða eftirmett einsæris eftir einum felags leisti, sum er galdandi fyri øll skeið á 

Fróðskaparsetrinum. Eftirmetingin fer fram við skeiðsenda og er dulnevnd. 

Tað er umráðandi, at studenturin luttekur í eftirmetingunum, og at úrslitini frá eftirmetingunum verða 

nýtt til at gera áhaldandi tillagingar á útbúgvingunum. Tískil er tað ein ábyrgd hjá studentinum at útvega 

vitan um, hvussu studenturin upplivir at vera lesandi á útbúgvingini umframt, hvussu studenturin hevur 

upplivað einstøku skeiðini. 

Ein felags munnlig eftirmeting er árliga, sum Lestrarráðið stendur fyri, har umboð fyri allar útbúgvingar 

og árgangir luttaka. Endamálið við hesi eftirmetingini er at eftirmeta útbúgvingina, lestrarbyrjanina og 

undirvísingarkarmarnar á Søgu- og samfelagsdeildini.  

Ein eftirmeting av útbúgvingini fer somuleiðis fram árliga, vanliga stutt áðrenn várlestrarhálvan er liðug. 

Henda eftirmetingin er ætlað 3. árs lesandi.  

Harumframt verður lagt upp til óformligar eftirmetingar, sum fara fram leypandi. Tað hevur týdning, at 

eftirmetingar ikki einans fara fram í einum dulnevndum spurnaskema stutt fyri skeiðslok, men at eisini 

verður lagt upp til opið samskifti og kjak um dygdina á skeiðunum og útbúgvingini.  

9.16 KÆRUMØGULEIKAR 

Kærur um próvtøkur verða stílaðar til dekanin og latnar deildarskrivstovuni. Kæran skal vera skrivlig og 

grundgivin og vera latin inn í seinasta lagi 2 vikur aftaná, at dømingin er kunngjørd fyri lesandi. Heimild 

og kæruvegleiðing eru at finna í Løgtingslóg nr. 58 frá 9. juni 2008 um Fróðskaparsetur Føroya, sum 

broytt við løgtingslóg nr. 51 frá 8. mai 2012, kapittul 6a. 

Kærumøguleikar viðvíkjandi upptøku, útskriving og líknandi viðurskiftum verða lýstir í kunngerðini um 

upptøku til lestur á Fróðskaparsetri Føroya.  
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9.17 VÍSINDALIGT RÆTTLÆTI 

Ritstuldur og svik verða ikki góðtikin. Verður stuldur og svik avdúkað í skrivligum uppgávum, bæði 

próvtøkuuppgávum og øðrum innlatingum, fær hetta avleiðingar.  

Studenturin má fylgja reglunum um vísindaligt rættlæti. Tað er óreiðiligt at lata vera við at upplýsa ella 

at dylja á slíkan hátt, at villleiðing stendst av avriki hjá lesandi. Til dømis metist tað sum at dylja ikki at 

upplýsa allar heimildir til ritgerð.  

Avskrift og eftirgerð av tekstum hjá øðrum er falsan, um ikki greitt verður tilskilað, hvat er endurgeving, 

og hvat er endursøgn av teksti hjá øðrum, og hvaðani hugmyndir, sum ikki eru almennar og hin lesandi 

ikki eigur, eru fingnar. Dømi, sum heilt greitt eru svik, er at lata uppgávu inn, sum lesandi ikki sjálvur 

hevur skrivað, ella at lata somu uppgávu inn til fleiri próvtøkur. At endurnýta partar av uppgávu er 

somuleiðis svik. 

Allar skrivligar uppgávur, har hetta letur seg gera, skulu latast inn gjøgnum Moodle, Wiseflow ella 

líknandi innlatingarskipan, har hesar verða kannaðar fyri ritstuldur.  

9.18 NÆR LESANDI Í SEINASTA LAGI SKULU HAVA STAÐIÐ ENDALIGT PRÓGV 

Studentur skal í seinasta lagið hava staðið endaligt prógv 5 ár eftir lestrarbyrjan. Um lesandi tá ikki hevur 

staðið endaligt prógv, verður hesin útskrivaður av útbúgvingini. Legg til merkis, at vanligt farloyvi (t.e. 

uttan haldgóða og váttaða orsøk) eisini telur við í hesi 5 árini. Í serligum føri kunnu undantøk gerast. 

Hetta kann til dømis vera, tá talan er um barnsburðarfarloyvi, sjúku ella líknandi haldgóða og váttaða 

orsøk. 

9.19 TREYTIR UM BROYTING Í NÁMSSKIPAN 

Tá broytingar verða gjørdar í námsskipanini, skulu studentarnir kunnast um í hvønn mun tey fylgja 

broyttu námsskipanini ella fylgja eldri námsskipan. Herundir skulu studentarnir kunnast um tíðarfreistir 

at gera lesturin lidnan eftir eldri námsskipan. Um tað ikki eydnast studentinum at gera lesturin lidnan 

innan ásettu freist, má søkjast um at fáa tann partin av útbúgvingini, sum hevur fylgt eldri námsskipan, 

góðskrivaðan, áðrenn farið verður at fylgja nýggju námsskipanini. Tá verða yvirskipaðu mannagongdirnar 

í sambandi við góðskrivingar fylgdar (sí punkt 9.9). 

9.20 AÐRAR ÁSETINGAR   

9.20.1 Útskriving 

Útskriving fer fram eftir grein 11 í kunngerð nr.98 frá 17. juni 2021 um upptøku til lestur á 

Fróðskaparsetri Føroya, sum broytt við kunngerð nr. 106 frá 25. juni 2021.  

Fróðskaparsetrið kann útskriva lesandi sum:  

1. hevur staðið endaligt prógv, 

2. hevur nýtt øll próvtøkuhøvini, og tí ikki kann standa útbúgvingina, 

3. sjálvur ynskir at verða útskrivaður, ella 
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4. ikki lýkur treytirnar um lestrarvirkni. 

Fróðskaparsetrið kann harumframt útskriva lesandi, ið ikki hevur staðið eina próvtøku seinastu 12 

mánaðirnar.  

Lesandi, ið hevur staðið tann partin av lestrinum, sum svarar til minst fyrsta lestrarár, kann søkja um at 

verða endurinnskrivaður til útbúgvingina. Víst verður til kunngerðina um upptøku, har mannagongdir 

og reglur í sambandi við endurinnskriving verða nærri lýstar.  

Um lesandi ynskir at verða útskrivaður, verður hetta gjørt við at venda sær til deildarskrivstovuna.  

 

 

 

 

 

 


