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Ískoyti til Námsskipan KT-verkfrøði 2018-2021. 
 

Orsakað av, at Mittuniversitetið stigvíst hevur niðurlagt fjarlesturskeiðini í C++, er neyðugt at tillaga 
námsskipanina soleiðis, at tey lesandi, sum ikki tóku svensku fjarlesturskeiðini, ístaðin kunnu taka 
nýggj skeið frá KT-verkfrøði lestrarætlanini, sum bleiv dagførd í 2020. Fróðskaparsetrið hevur eisini 
niðurlagt eitt skeið (Verkætlanarleiðsla), tí trupult var at finna undirvísarar til hetta skeiðið.  Tey 
lesandi, sum ikki tóku Verkætlanarleiðsla úr KT-verkfrøði 2018-2021, kunnu taka eitt annað skeið 
ístaðin, sí Talvu 1. Forritan til Android er gjørt til eitt valfrítt skeið, so seinkað lesandi kunnu gera seg 
skjótari liðug. Neyðugt er ikki at søkja um góðskrivingar fyri hesi skeið, men at boða 
útbúgvingarleiðaranum frá, hvørji skeið vera tikin sambært Talvu 1. 
 
Faklig grundgeving 
 
Broyting av fýra skeiðum í sambandi við skifti av forritanarmálum (regla 1-4 í Talvu 1): Grundleggjandi 
læruúrtøkunar eru óheftar av forritanarmálunum sum verða brúkt. Tískil eru lærumálini fyri tey fýra 
broyttu skeiðini grundleggjandi tey somu, tá skift verður frá C++ til Python og Java. Læruúrtøkurnar 
fyri útbúgvingina nýtast ikki at vísa til konkret forritanarmál, og tískil verða referensur til konkreta 
tøkni og forritanarmál strikað í læruúrtøkunum fyri útbúgvingina. 
 
Niðurlegging av skeiðum sum krøvd skeið (regla 5-7 í Talvu 1): Tey nevndu trý skeiðini verða niðurløgd 
sum krøvd skeið. Skeiðið “5011.17 Java fyri C++ forritarar” er ikki relevant fyri tey, som byrja við Java, 
og skeiðini sum eru nevnd í talvuni kunnu geva førleika í C++ menning. Skeiðið “5028.17 
Verkætlanarleiðsla” verður ikki útbjóðað longur, og hetta broytir læruúrtøkurnar fyri útbúgvingina eitt 
sindur; tó er verkætlanarleiðsla framhaldandi partur av skeiðunum “5029.17 Fíggjarstýring”, “5020.22 
Forritanar verkfrøði”, “5025.20 KT-verkætlan”, umframt “5070.19 Bachelor verkætlan”. Skeiðið 
“5032.20 Forritan til Android” verður niðurlagt sum kravt skeið, men kann takast sum valfrítt skeið; 
niðurleggingin hevur ongan serligan týdning fyri læruúrtøkurnar fyri útbúgvingina. 
   
 
Talva 1: Skeið í KT-verkfrøði (vinstra kolonna), sum kunnu koma ístaðin fyri niðurløgd ella valfrí 
skeið í KT-verkfrøði 2018-2021 (høgra kolonna). Øll skeiðini eru 7,5 ECTS, uttan har annað er 
viðmerkt.  

Regla Skeið, sum kunnu koma ístaðin fyri skeið 
í KT-verkfrøði 2018-2021 

Skeið í KT-verkfrøði 2018-2021 

1 5037.20 Innleiðandi forritan við Python  5013.14 Innleiðandi forritan við C++ 
(niðurlagt) 

2 5039.21 Objektrættað forritan við Java 1 5015.17 Objekt-grundað forritan við C++ 
(niðurlagt) 

3 5040.21 Objektrættað forritan við Java 2 5031.17 Objektrættað forritan við C++ 
(niðurlagt) 

4 5041.22 Designmynstur við Java 
 

5030.20 Design mynstur við C++ 
(niðurlagt) 
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5 • 5034.16 Kervisforritan í 
Unix/Linux,  

• 5038.20 Linux-skipanir  
• 5042.22  Tilgjørt Vit 
• 5035.19 Innleiðing í FPGA-

rættaðari talgildari sniðgeving (5 
ECTS) + 5036.19 Verkætlan í 
FPGA-rættaðari talgildari 
sniðgeving (2,5 ECTS) 

5011.17 Java fyri C++ forritarar 
(niðurlagt) 

6 • 5034.16 Kervisforritan í 
Unix/Linux,  

• 5038.20 Linux-skipanir,  
• 5042.22 Tilgjørt Vit 
• 5035.19 Innleiðing í FPGA-

rættaðari talgildari sniðgeving (5 
ECTS) + 5036.19 Verkætlan í 
FPGA-rættaðari talgildari 
sniðgeving (2,5 ECTS) 

5028.17 Verkætlanarleiðsla (niðurlagt) 

7 • 5034.16 Kervisforritan í 
Unix/Linux,  

• 5038.20 Linux-skipanir 
• 5042.22 Tilgjørt Vit 
• 5035.19 Innleiðing í FPGA-

rættaðari talgildari sniðgeving (5 
ECTS) + 5036.19 Verkætlan í 
FPGA-rættaðari talgildari 
sniðgeving (2,5 ECTS) 

• 5032.22 Forritan til Android 
(dagført og gjørt valfrítt) 

5032.20 Forritan til Android (niðurlagt) 

 
Læruúrtøkur frá útbúgvingini, sum eru dagførdar smb. hesum ískoyti 
(Punkt 2.3.3 í Námsskipan fyri BSc í KT-verkfrøði Galdandi fyri lesandi byrjað eftir 1. August 2018, 
lestrarskeið 2018-2021). 
 
Punktini úr læruúrtøkunum, sum vera ávirkaði smb. hesum ískoyti eru niðanfyri í skráskrift, og 
dagførdu læruúrtøkurnar smb. hesum ískoyti eru sett beint niðanfyri hvørt punktið. 
 
• Grundleggjandi forritanarevnir: fáa góðan førleika í at sniðgeva og menna einføld forskriftarforrit 
grundað á C++ málið. Skilja munin millum C og C++ málini. 
 
• Grundleggjandi forritanarevnir: fáa góðan førleika í at sniðgeva og menna einføld forskriftarforrit í 

einum vanligum forritanarmáli.  
 
• Objekt-rættað forritan: góðan førleika og handahógv at sniðgeva og menna hampuliga framkomnan 
ritbúnað grundað á objekt-rættað háttalag og C++ málið. Eisini kenna munin á C++, Java og C# 
málunum. 
 
• Objekt-rættað forritan: góðan førleika og handahógv at sniðgeva og menna hampuliga 

framkomnan ritbúnað grundað á objekt-rættað háttalag. 
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• Vev- og flytførar KT-skipanir: vísa bæði breiða og djúptøkna vitan um menning av vev- og flytførum 
KT-skipanum, vevsniðgeving, vev-servarar og klientar, vev-goymslur, appir og E-handil. Førleika til at 
sniðgeva og verkseta vev- og flytførar skipanir grundaðar á bæði opensource scriptmál og vinnuligar 
objekt-grundaðar skipanir sum ASP.NET við MVC/C#. Harumframt vísa førleika í at menna einfaldar 
appir, t.d. til Android stýrisskipanina. 
 
• Vev- og flytførar KT-skipanir: vísa bæði breiða og djúptøkna vitan um menning av vev- og 

flytførum KT-skipanum, vevsniðgeving, vev-servarar og klientar, vev-goymslur, appir og E-handil. 
Førleika til at sniðgeva og verkseta vev- og flytførar skipanir grundaðar á bæði opensource 
scriptmál og vinnuligar objekt-grundaðar skipanir. Harumframt, vísa førleika í at menna einfaldar 
appir. 

 
• Verkætlanarleiðsla: evnir at planleggja og leiða KT-verkfrøðiligar verkætlanir og halda skil á tilfeingi 
fyri at menna og veita KT-verkætlanir innan ásettar tíðarfreistir og kostnaðarmetingar. 
 
• Verkætlanarleiðsla: grundleggjandi evnir at planleggja og leiða KT-verkfrøðiligar verkætlanir og 

halda skil á tilfeingi fyri at menna og veita KT-verkætlanir innan ásettar tíðarfreistir og 
kostnaðarmetingar. 

 
• Dátugreinandi evnir: fáa grundleggjandi vitan um dátuvísindi, hagfrøðiliga ástøði og líkindarokning 
sum kann nýtast innan dátugreining, gransking og telduvísindi, t.d. greining av netverksferðslu, vev-
loggum, brúkarakanningum, v.m. Fáa grundleggjandi vitan og dugnaskap í nýtslu av hagfrøðiliga 
forritanarpakkanum R/RStudio. At geva eina innleiðing í nútímans dátuvísindi, hagfrøði og hugtakið 
endurskapandi gransking (“reproducible research”) við nýtslu av framkomnum og brúkaravinarligum 
hentleikum í RStudio. Fáa innleiðing í dátuvísindi og hagfrøði innan teldufrøði og øðrum fakøkjum, t.d. 
mannaheilsu, lívfrøði og samfelagsfrøði. 
 
• Dátugreinandi evnir: fáa grundleggjandi vitan um dátuvísindi, hagfrøðiliga ástøði og líkindarokning 

sum kann nýtast innan dátugreining, gransking og telduvísindi, t.d. greining av netverksferðslu, 
vev-loggum, brúkarakanningum, v.m. At geva eina innleiðing í nútímans dátuvísindi, hagfrøði og 
hugtakið endurskapandi gransking (“reproducible research”) innan dátuvísindi og Tilgjørt Vit 
(maskinlæring, AI), við nýtslu av framkomnari tøkni og plattformum. Fáa innleiðing í dátuvísindi, 
hagfrøði og Tilgjørt Vit innan teldufrøði og øðrum fakøkjum, t.d. mannaheilsu, lívfrøði og 
samfelagsfrøði. 

 
Læruúrtøkurnar fyri lesandi byrjað síðani 2020 eru við hesum broytingum júst tær somu, sum fyri 
Námsskipanina 2018-2021 við Ískoyti 1.  
 
Læruúrtøkurnar fyri lesandi byrjað síðani 2020 eru á enskum máli lýstar í Bologna-profilinum á 
heimasíðuni: https://www.setur.fo/media/7553/b-sc-in-software-engineering-a-
frymli_hs_qu020321_vhg_hs.pdf. 
 
Námsskipanin 2018-2021 við Ískoyti 1 verður nú ásett eisini at galda fyri lesandi byrjaði síðani 2020.  
 
Tá ein skiftistíð er farin, til tey lesandi sum manglaðu C++ skeiðini, Java fyri C++ forritarar ella 
Verkætlanarleiðslu, antin eru liðug ella givin, verður Námsskipanin dagførd samsvarandi. 
 
Hetta ískoyti er innført í námsskipanina 13-06-2022. 
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