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1 Inngangur 

Hendan námsskipanin er ein áseting fyri innihaldið í útbúgvingini “Bachelor í KT-verkfrøði”, og er hon 
grundað á løgtingslóg og kunngerðir um Fróðskaparsetur Føroya. Námsskipanin er av stórum týdningi, 
tí hon inniheldur grundreglurnar fyri lesturin. Saman við skeiðslýsingum og yvirskipaðum reglum hjá 
Fróðskaparsetrinum er námsskipanin eitt týðandi amboð hjá studentunum, og kunnu tey við hesari 
kenna teirra rættindi og skyldur.  

“Bachelor í KT-verkfrøði” útbúgvingin er staðsett á Náttúruvísindadeildini, og hevur dekanurin 
yvirskipaðu ábyrgdina av øllum útbúgvingum, sum eru staðsettar á deildini, meðan útbúgvingarleiðarin 
hevur fakligu ábyrgdina av KT-verkfrøði útbúgvingini. Útbúgvingin fylgir Bolognayvirlýsingini um eina 
felags evropeiska útbúgvingarskipan og er skipað eftir hesum leisti.  

Lestrarráðið á Náttúruvísindadeildini góðkennir námsskipanina. Eisini hevur lestrarráðið eftirlit við, at 
ymisku partarnir av útbúgvingini hanga saman, og at einstøk fak ella fakøki ikki broytast ov nógv í mun 
til endamálið við útbúgvingini. Lestrarráðið skal eisini tryggja, at veitta undirvísingin og próvtøkukrøvini 
hóska til endamálið við útbúgvingini.  

Henda námsskipanin er góðkend á lestrarráðsfundi 28.03.2023. 

2 Heitið á útbúgvingini á føroyskum og enskum  

Bachelor í KT-verkfrøði – Bachelor of Science in Software Engineering. 

B.Sc. í KT-verkfrøði – BSc in Software Engineering. 

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

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

4 ECTS-áseting 

Útbúgvingin B.Sc. í KT-verkfrøði tekur trý ár og samlaða talið av ECTS fyri útbúgvingina er 180. 

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 

Treyt fyri upptøku er, at umsøkjari hevur miðnámsprógv við støddfrøði á í minsta lagi B-stigi við 
miðaltalinum 4 eftir 7-talsstiganum (svarandi til 7 eftir 13-talsstiganum). Miðaltalið verður roknað av 
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skrivligum og munnligum próvtalsúrslitum og endaligum ársmetum. Verður søkt eftir kvotu 2, kunnu 
aðrar fortreytir við javnsettum kunnleikastøði góðtakast eftir nærri meting. 
 

6 Endamál við útbúgvingini 

Endamálið er at útbúgva KT-verkfrøðingar til at brúka vísindaligar meginreglur – serliga frá teldufrøði 
og støddfrøði – til at útvega og røkja vælvirkandi, skjótar og álítandi telduskipanir til felagsskapir, 
handilsligar og almennar fyrisitingar. Endamálið við bachelor-útbúgvingini er eisini at útvega eitt gott 
grundarlag fyri víðari útbúgving og vísindaligari gransking innan teldufrøði, KT-verkfrøði ella líknandi 
vísindagreinum í einum skjótt mennandi vígvølli av Kunningar- og Samskiftistøkni (KST). 
 

7 Lýsing av almennum og fakligum førleikum 

Talva 1 Lýsing av almennum og fakligum førleikum 

Almennir førleikar 

Samskifti Duga at samskifta um KT-loysnir við serkøn eins væl og við onnur, sum 
ikki eru serkøn 

Starvsgrein Megna at skilja ymisk vitanar- og virkisøki innan KT-verkfrøði sum 
starvsgrein. 

Greinandi Duga at brúka abstraktan og greinandi hugsanarhátt til útvegan av 
nýggjum hugskotum - til dømis til verkseting av nýggjum tænastum ella 
virkjum. 

Leiðsla Duga at sniðgeva og planleggja, stýra tíð og tilfeingi í verkætlanum innan 
verkfrøði. 

Einstaklingaarbeiði og 
samstarv 

Megna at arbeiða sjálvstøðugt umframt í einum toymi  og taka ábyrgd 
av uppgávum.  

Gransking Megna at fara undir smærri granskingarverkætlanir á bachelorstøði. 
Altjóða málførleiki Megna at arbeiða tvørtur um landamørk og at samskifta á enskum máli 

bæði munnliga og skrivliga. 
Fakligir førleikar  

Støddfrøðiligur førleiki Duga at brúka diskreta støddfrøði og lineera algebra til at sniðgeva og 
brúka algoritmur og datastrukturar. 

Dátugreiningarførleiki Megna at skilja og brúka dátuvísindalig hugtøk, hagfrøðilig hugtøk og 
hagfrøðiligan ritbúnað í dátuvísindum. 

Tøkniligur førleiki Megna at skilja og læra, halda seg dagførda/n við, og brúka kunningar- 
og samskiftistøkni. 

Telduførleiki Duga at greina, modellera, sniðgeva, forrita og verkseta KT-skipanir. 
Førleiki í at loysa 
uppgávur 

Megna at eyðmerkja og loysa uppgávur innan ritbúnað ella tólbúnað. 
 

Samstarvsførleikar Duga at samstarva í sniðgevingar- og menningartoymum við 
verkætlanum innan verkfrøði. 
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Verkætlanarførleikar Duga at tilevna og skriva verkætlanaruppskot, at skjalfesta og deila vitan 
og kunning um framgongd í verkætlanini, at skriva frágreiðing um 
verkætlanina og presentera úrslit frá verkætlanini munnliga. 

8 Læruúrtøkur (samlaðu yvirskipaðu læruúrtøkurnar á útbúgvingini)  

Eftir lokna útbúgving er studenturin før/ur fyri at: 

• Greina bæði grundleggjandi og í ávísan mun framkomin hugtøk í diskretari støddfrøði 
og lineerari algebra, og brúka hesi hugtøkini í teldufrøði. 

• Lýsa og brúka teldutøkni, dátusamskifti, tráðbundin og tráðleys netverk, alnótina, vev- 
og fjarnýtsluforrit, databasur, KT-trygd, teldubygnað og stýrisskipanir, algoritmur og 
datastrukturar, og vinnuligar KT-skipanir. 

• Sniðgeva og menna einføld forskriftarforrit og skriva partar av kotu, sum kunnu 
endurnýtast, um til funktiónir. Nýta góðan kotusið, viðmerkja og skjalfesta kotu. 

• Sniðgeva og menna  framkomnan ritbúnað grundað á objekt-rættað háttalag, og 
endurbrúk av kotu. 

• Kenna mun á ymiskum forritanarmálum (t.d. Python, Java, og C#), og hvørjar 
lutfalsligar styrkir/veikleikar tey hava. 

• Lýsa vev-servarar og klientar, vev-sniðgeving, vev-goymslur. 
• Sniðgeva og verkseta skipanir grundaðar á bæði open-source scriptmál og objekt-

grundaðar skipanir. 
• Lýsa dátuvísindi, hagfrøðilig ástøði og líkindarokning sum kann nýtast í dátugreining. 
• Lýsa og nýta hagfrøðilig telduamboð (t.d. R/RStudio og/ella Python/Jupyter Notebook). 
• Lýsa nútímans dátuvísindi, hagfrøði og hugtakið endurskapandi gransking 

(“reproducible research”) við at brúka framkomin og brúkaravinalig amboð. 
• Lýsa dátuvísindi og hagfrøði innan teldufrøði og øðrum fakøkjum, t.d. mannaheilsu, 

lívfrøði og samfelagsfrøði. 
• Lýsa bæði grundleggjandi og framkomin hugtøk innan KT-trygd og gera váðagreiningar 

av KT-skipanum.  
• Sniðgeva, verkseta og røkja tryggar KT-skipanir. 
• Planleggja og leiða KT-verkætlanir til ásettar tíðarfreistir við brúk av arbeiðshættum í 

software menning, og ymiskum myndlum fyri skipanar-menning, við áherslu á góðsku 
og dokumentatión. 

• Lýsa, hvussu gransking og menning verður framd, løgd fram og útgivin; leita fram og 
meta um bókmentir og keldur; lýsa ymiskar bókmentaligar keldur, bæði fyrstkomandi 
og næstkomandi keldur, og endurgeva rætt. 

• Menna og kanna grundleggjandi granskingarspurningar og 
nýtslugranskingarspurningar út í æsir fyri at bera fram nýggja vitan og/ella nýggjar 
nýtsluskipanir. 

• Menna verkætlanaruppskot, skjalprógva og deila upplýsingar um framstig, meðan 
arbeitt verður við einari verkætlan, skriva verkætlanarfrágreiðingar og gera munnligar 
framløgur av verkætlanarúrslitum. 

• Vísa og samanseta teldufrøðiliga vitan, KT-verkfrøðilig evnir, samskiftisevnir og í ávísan 
mun gransking  í verkætlanararbeiði. 
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9 Ásetingar um útbúgvingarviðurskifti: 

9.1 Bygnaðin í útbúgvingini (yvirlit yvir, hvussu lestrarhálvurnar/skeiðini eru skipaði, herundir 
raðfylgjan av skeiðum, venjingum v.m.) 

Flestu fak í útbúgvingini eru kravd (Talva 2, skeið merkt við grønum). Skeið merkt við gulum í Talvu 2 
eru valskeið. Vanliga verður undirvíst tveir dagar um vikuna, og hvørt einstakt skeið endar við próvtøku 
(sí 9.7.2). Eins og Talva 2 niðanfyri vísir, strekkja øll skeiðini seg yvir hálva lestarhálvu, sum eru blokkar 
á 15 ECTS, har tvey skeið á 7,5 ECTS eru á skránni í 8 undirvísingarvikur. Undantikið er 
bachelorverkætlanin, sum samsvarar ¾ lestrarhálvu ella trý skeið (22,5 ECTS), og sum byrjar 
samstundis sum seinasta skeiðið í útbúgvingini. Vanliga eru fýra próvtøkutíðarskeið gjøgnum eitt 
lestrarár, eitt eftir hvønn lestrarblokk við tveimum próvtøkum, og eru hesi í oktober, januar, mars og 
juni. Árskalendarin hjá NVD verður lagdur á felagskunningarsíðu til studentarnar á Moodle. 

Talva 2 Raðfylgjan í útbúgvingini 

Lestrar-hálva  
 
 
1.   

1. 
blokk Innleiðing í teldufrøði 7,5 ECTS Stýriskipanir 7,5 ECTS 

 
2. 
blokk 

Innleiðandi forritan við Python 7,5 
ECTS Diskret støddfrøði 7,5 ECTS 

 
 
2. 

1. 
blokk Databasur og SQL 7,5 ECTS Lin. algebra fyri KT-verkfrøðingar  

7,5 ECTS 
2. 
blokk 

Objektrættað forritan við Java 1  
7,5 ECTS 

Innleiðing í Web skipanir 
7,5 ECTS 

 
 
3. 

1. 
blokk Algoritmur og datastrukturar 7,5 ECTS  Linux-skipanir 7,5 ECTS 

2. 
blokk Forritanar verkfrøði 7,5 ECTS Objektrættað forritan við Java 2 

7,5 ECTS 
 
 
4. 

1. 
blokk 

Teldunetverk og data samskifti  
7,5 ECTS Designmynstur við Java 7,5 ECTS 

2. 
blokk KT-trygd 7,5 ECTS * Forritan til Android 7,5 ECTS  

 
 
5. 

1. 
blokk Tilgjørt Vit (AI) 7,5 ECTS Web skipanir við ASP.NET Core/C# 

7,5 ECTS 
2. 
blokk KT-verkætlan 7,5 ECTS Fíggjarstýring 7,5 ECTS 
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* Fjarlesturskeið frá Mitt-universitetinum í Svøríki. 

9.2 Innihald og ECTS í einstøku fakøkjunum  

Í niðanfyristandandi yvirliti eru øll skeiðini í Talvu 2 (omanfyri) deild í 4 skeiðsbólkar, sum tilsamans 
geva 180 ECTS. Ynskja lesandi at taka onnur skeið, sum ikki samsvara tey her vístu skeiðini, t.d. 
uttanlands ella umvegis fjarlestur, so vil tað sum grundregla vera valskeiðini (appilsingul í Talvu 2), sum 
kunnu býtast um við onnur staðin ella tøk skeið. Skeið tikin úr øðrum útbúgvingum, sum samsvara tey 
her vístu skeiðini óheft av skeiðsbólki, vilja altíð kunna góðskrivast eftir vanligum 
góðskrivingarmannagongdum (sí 9.9 góðskriving).  

 

• Kravd grundskeið í teldufrøði, stødd- og hagfrøði  - 7 x 7,5 = 52,5 ECTS 

Skeið innan teldufrøði, sum geva grundleggjandi førleikar í til dømis binerar og hexadecimalar 
talskipanir, stýriskipanir og prosessir, teldubygnað, algoritmur, variablar, datatypur, 
datastrukturar, leitingar og sorteringar, relatiónsdatabasur, SQL, forritanarmál, 
forritanarhættir, funktiónir og undirprogrammir. Skeið innan stødd- og hagfrøði, sum geva 
grundleggjandi førleikar í eitt nú logikk, teljitrupulleikar, relatiónir, matrixalgebra, vektorrúm, 
eginvirðistrupulleikar, sannlíkindi og stokastiskar variablar, dátuvísindi og hagfrøðilig 
telduamboð. 
 
Innleiðing í teldufrøði 7,5 ECTS 
Stýriskipanir 7,5 ECTS 
Databasur og SQL 7,5 ECTS 
Diskret støddfrøði 7,5 ECTS  
Lin. algebra fyri KT-verkfrøðingar 7,5 ECTS 
Algoritmur og datastrukturar 7,5 ECTS 
Dátuvísindi og hagfrøði við RStudio 7,5 ECTS 
 

• Kravd grundskeið í forritan, netverk, internet og KT-trygd  - 6 x 7,5 = 45 ECTS 

Skeið í forritan: sekvensir, iteratión og val sum grundarlag fyri forritan av algoritmum, 
datatypur og operatorar, deilforrit, funktiónir, og kotusøvn. Objektrættaði hugtøk: klassar, 
limir, objektir, attributtar, referansur, operatiónir, instansur, arvur, innkapsling, polymorfisma, 
relatiónir, meginreglur innan teldu- og KT-trygd, einfaldar hóttanir og byrgjan upp fyri 
trygdarholum í telduumhvørvum, háttaløg og amboð til forritan av interaktivum web-
skipanum, og ymisk markup-mál. 
 
Innleiðandi forritan við Python 7,5 ECTS 
Objektrættað forritan við Java 1 7,5 ECTS 

 
6. 
 

1. 
blokk 

Dátuvísindi og hagfrøði við RStudio 
7,5 ECTS Bachelor verkætlan 

2. 
blokk Bachelor verkætlan 7,5 + 15 = 22,5 ECTS 

Samlað ECTS 180 
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Objektrættað forritan við Java 2 7,5 ECTS 
Teldunetverk og data samskifti 7,5 ECTS 
Innleiðing í Web skipanir 7,5 ECTS 
KT-trygd 7,5 ECTS 
 

• Valfrí skeið og verkætlanir (kunnu umbýtast við tøk/góðskrivað skeið) - 7 x 7,5 = 52,5 ECTS 

Hetta eru valfrí skeið innan til dømis hardware- og software skipanir, forritan, almenn skeið og 
verkætlanarskeið av týdningi fyri KT-verkfrøði. Talan kann vera um at lesandi taka niðanfyri 
standandi skeið, sum vanliga verða bjóðað út í KT-verkfrøði, ella skeið frá aðrari útbúgving á 
Setrinum, ella á øðrum lærustovni. Skeiðini kunnu bæði breiðka førleikar, og/ella víðarimenna 
førleikar frá undanfarnum skeiðum. 
 
Linux-skipanir 7,5 ECTS 
* Forritan til Android 7,5 ECTS 
Designmynstur við Java 7,5 ECTS 
Web skipanir við ASP.NET Core/C# 7,5 ECTS 
Tilgjørt Vit (AI) 7,5 ECTS 
KT-verkætlan 7,5 ECTS 
Fíggjarstýring 7,5 ECTS 
 

• Kravd skeið og verkætlanir      - 7,5 + 22,5 = 30 ECTS 

Hetta er skeið innan arbeiðshættir í software menning og ymisk model fyri skipanar-menning, 
við áherslu á góðsku, dokumentatión og amboð innan software menning, software prosessir, 
agil software menning, kravfestingar-verkfrøði, system modellering, arkitekturur, design og 
implementering, software testing, software evolutión. Bachelorlesturin verður lokin við at gera 
eina verkætlan um eitt valt evni í KT-verkfrøði og skriva eina samanhangandi og greiða 
frágreiðing um arbeiðið. Frágreiðingin skal verða skipað sambært vanligum reglum í 
vísindaligum frágreiðingum. Ritgerðin skal skjalfesta kunnleika til og fatan av nýttu tøknini, og 
tey nýttu hugtøkini innan eitt øki í KT-verkfrøði. 
 
Forritanar verkfrøði 7,5 ECTS 
Bachelor verkætlan 22,5 ECTS 

 

9.3 Læru-  og undirvísingarhættir í útbúgvingini 

Undirvísararnir á Náttúruvísindadeildini hava tætt samstarv við serkøn og væl útbúgvin fólk frá 
almennum stovnum og privatum fyritøkum í Føroyum og uttanlands, sum eisini veita partar av 
undirvísing og vegleiðing. 
 
Undirvísingin er í høvuðsheitum skipað soleiðis: 

• Fyrilestrar. 
• Telduvenjingar. 
• Uppgávurokning. 
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• Sjálvlestur – fyrireiking til undirvísingina. 
• Studentaframløgur/kjak. 
• Verkætlanararbeiði í teimum skeiðum har læruúrtøkan er tongd at hesum. 
• Studentar lata inn einstaklinga- og/ella bólkaarbeiði, sum í flestu førum er ein fyritreyt 

fyri at fara til próvtøka. Í summum skeiðum verður skrivliga innlatingararbeiðið 
próvmett og telur við sum partur av endaliga próvtalinum. Hetta er lýst nærri í 
skeiðslýsingunum. 

• Afturboðan til skrivligu avrikini – munnligt og/ella skrivligt. 

Undirvísingin fer fram í undirvísingarhølum og starvsstovum. Í ávísum skeiðum (t.d. KT-verkætlan) er 
vanliga ein rannsóknarferð til Fablab á Kambsdali. Í Bachelor verkætlan er fakliga vegleiðingin oftast 
uttanhýsis í KT-vinnuni ella á almennum stovnum, ímeðan ábyrgdarvegleiðingin er á 
Nátturuvísindadeildini. 

9.4 Starvsvenjing 

Starvsvenjing er ikki ein formligur partur av útbúgvingini. Tær flestu bachelorverkætlanirnar vera tó 
gjørdar í tøttum samstarvi við KT-vinnuna ella almennar stovnar. 

9.5 Ritgerðir (lýsa karmar í mun til bachelor og master) 

Útbúgvingin verður lokin við at gera eina bachelorverkætlan á 22,5 ECTS um eitt valt evni í KT-
verkfrøði,  sum nærri lýst í í skeiðslýsingini fyri bachelorverkætlan, og í reglum og mannagongdum fyri 
bachelorverkætlanir á Náttúruvísindadeildini, sum tey lesandi fáa atgongd til umvegis Moodle. 
Ritgerðin skal verða skipað sambært vanligum reglum í vísindaligum frágreiðingum.  
 
Ritgerðin skal vísa evnini hjá tí lesandi at nýta vísindaligt ástøði og háttalag í arbeiðinum við einum 
avmarkaðum evni. Studenturin velur ritgerðarevni í samráð við vegleiðara, t.d. frá Fróðskaparsetri 
Føroya, øðrum universiteti, almennum stovni ella privatari fyritøku, sum hevur tann neyðuga førleikan, 
og sum av útbúgvingarleiðara er góðkendur til hetta. Útbúgvingarleiðarin staðfestir ritgerðarevnið.  
Ein innanseturs vegleiðari er altíð knýttur at eini bachelorverkætlan, og hevur hesin ta formligu 
ábyrgdina. Um verkætlanin hevur ein uttanhýsis vegleiðara, hevur hesin sum útgangsstøði fakligu og 
akademisku vegleiðaraábyrgdina, so ritgerðin verður skipað eftir vanligum akademiskum 
mannagongdum. Um uttanseturs vegleiðari ikki hevur akademiskar kvalifikatiónir, so hevur 
ábyrgdarvegleiðarin akademisku vegleiðingina. Hesi viðurskifti skulu vera greið, áðrenn verkætlanin 
byrjar. Tað er uppgávan hjá ábyrgdarvegleiðaranum at finna ein góðkendan próvdómara. 
 
Bachelorverkætlanin kann verða framd av antin einum studenti ella av tveimum studentum í felag. 
Til verkætlanina verða tillutaðir upp til 20 tímar til vegleiðing, og tímatalið er tað sama um ein ella tveir 
studentar gera verkætlanina. Tá talan er um fleiri vegleiðarar, skulu teir 20 tímarnir deilast millum 
hesar. Vegleiðararnir og lesandi finna í felag fram til skriftmálið í bachelorritgerðini, sambært galdandi 
reglum – sí §7 í kunngerð nr. 99 frá 17. juni 2021: Kunngerð um próvtøkur á Fróðskaparsetri Føroya.  
 
Bachelorritgerðin skal vera umleið 9000-11000 orð, 28-34 síður til støddar, umframt fylgiskjøl. Har 
tveir studentar eru um ritgerðina, skal hon vera umleið 15000-17000 orð, 47-53 síður til støddar. 
Fremst í bachelorritgerðini skal ein samandráttur vera av úrslitunum í verkætlanini. Hesin 
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samandrátturin skal vera skrivaður á føroyskum og á enskum og orðaður soleiðis, at onnur enn fakfólk 
eisini kunnu skilja hann. Samandrátturin skal í mesta lagi fylla hálva A4 síðu (t.e. 1200 tekn). 
 
Sbrt. §3 í kunngerð nr. 99 frá 17. juni 2021 um próvtøkur á Fróðskaparsetri Føroya er bachelorritgerð 
vanliga einstaklingsavrik. Tó kann próvtøkan eftir nærri avtalu avrikast av einum bólki við hægst 
tveimum studentum í felag. Avrikini skulu próvdømast hvørt sær. Um tveir studentar gera ritgerð í 
felag, hava báðir felags ábyrgd av øllum pørtum. Í serligum føri kann hjá ábyrgdarvegleiðara søkjast 
um, at ymsu partarnir og íkøstini av ritgerðini vera eyðmerkt. Sum útgangstøði ábyrgdast tey lesandi 
fyri alt innihald í felag, og eins nógv. Tað er bara um frávik er frá hesum at tilskilast skal. Hetta kann 
vera relevant um ósemjur millum tey lesandi stinga seg upp. Próvtøka verður skipað sum munnlig verja 
av bachelorritgerðini. Um tveir studentar hava gjørt bachelorverkætlan í felag, skulu teir til próvtøku 
hvør sær. Men framløgan kann, eftir nærri avtalu millum ábyrgdarvegleiðara og studentarnar, vera 
felags. Próvdøming: meting av skrivligari ritgerð, umframt munnligari framløgu og persónligari verju av 
ritgerðini. Próvtøkuúrslit sambært galdandi próvtalsstiga, og próvdømingin er altíð uttanhýsis. 
 
Allar ritgerðir eru almennar. Tó kunnu ritgerðir, um haldgóðar orsøkir eru fyri tí, verða undantiknar. 
Dekanurin tekur støðu í ivamálum. 

9.6 Metingarhættir (formativ og summativ meting) 

Í útbúgvingini innganga hesir metingarhættir: 

Formativar metingar: skrivligar uppgávur, verkætlanarfrásagnir, og munnligar framløgur. 

Hesar telja oftast ikki við í endaliga próvtalinum, men kunna vera kravdar innlatingar ella framløgur fyri 
at sleppa til próvtøku (sí 9.7.3). Tá er treytin, at studenturin fær hesar góðkendar, men próvtal verður 
ikki givið fyri hesar.  Í summum førum (t.d. í støddfrøðiskeiðum) er leypandi evaluering, og kravdir 
aktivitetir, ið skulu góðkennast. Próvtalið verður hereftir grundað á skrivligar innlatingar og multiple 
choice royndir gjøgnum skeiðið.  
 
Verkætlanarfrágreiðingar verða mettar og skrivligar viðmerkingar (í summum førum eisini munnligar) 
verða givnar studentinum, og um undirvísarin metir, at frágreiðingin ikki kann góðtakast 
fyrstu ferð, verður studenturin biðin um at lata inn aftur við umbidnu broytingum/betringum. Í 
summum førum er neyðugt, at studenturin letur somu frágreiðing inn fleiri enn tvær ferðir. 
 
Summativar metingar: Skrivligar próvtøkur, munnligar próvtøkur, verkætlanarfrágreiðingar og ritgerð 
(skrivlig verkætlanarfrágreiðing og munnlig verja). 
 
Øll fak enda við summativari meting (próvtøku). Harafturat eru uppgávur í summum fakum (t.d. 
støddfrøði), har sum formativa metingin av hesum eisini gert partur av summativu metingini, tí 
metingarnar av uppgávunum (próvtal ella prosent), verkætlanum, og multiple choise royndum telja við 
í endaliga próvtalið. 



12 

 

9.7 Próvtøkur  

9.7.1 Almennar reglur um próvtøkur 

Almennar reglur eru lýstar í kunngerð nr. 99 frá 17. juni 2021 um próvtøkur á Fróðskaparsetri Føroya. 
Studentur verður innskrivaður til allar próvtøkur, sum eru kravdur partur av útbúgvingini. Tá studentur 
er innskrivaður til valskeið, verður hann innskrivaður til próvtøkuna á valskeiðnum.   
 
Afturvendir studentar eru teir, sum taka skeið uttanfyri vanligu lestrargongdina. Tað kunnu vera 
studentar, sum ikki hava staðið eitt skeið og tí taka tað umaftur, ella studentar sum t.d. hava verið í 
farloyvi. Afturvendir studentar skulu venda sær til útbúgvingarleiðaran við ynski um at taka eitt ella fleiri 
skeið. Studenturin, sum verður innskrivaður til viðkomandi skeið, verður eisini innskrivaður til 
próvtøkuna í skeiðnum. 
 
Próvtøka er í hvørjum faki sær og verður skipað sum eitt av niðanfyristandandi próvtøkusløgum ella sum 
eina samanseting av hesum: 

1. munnlig próvtøka 
2. skrivlig próvtøka 
3. munnlig verja av skrivligum avriki 
4. skrivlig avrik (t.d. heimauppgávur), ið telja við í samlaða próvtalið 
5. munnlig próvtøka (verja) við støði í bachelorritgerðini 
6. próvdøming av ritgerð 

Í skeiðslýsingini fyri hvørt einstakt fak er tilskilað, hvør próvtøkuháttur verður nýttur, og hvørji 
hjálparamboð eru loyvd at hava við til próvtøkuna. Tá talan er um innlatingar/frágreiðingar, sum skulu 
góðkennast, men har próvtal ikki verður givið, skal studenturin hava latið frágreiðingarnar inn og fingið 
tær góðkendar, fyri at kunna fara til próvtøku. 
 

9.7.2 Raðfylgja av próvtøkum í lestrargongdini 
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Talva 3 Raðfylgjan av próvtøkum 

Lestrarhálva Skeið Próvtøka Endurpróvtøka Dømd Stigi ECTS 

 

1. 

Innleiðing í 
teldufrøði 

Skrivlig 4 
tímar 

Sum próvtøka Uttanhýsis 7-talsstigin 7,5 

Stýriskipanir Skrivlig 4 
tímar 

Sum próvtøka Uttanhýsis 7-talsstigin 7,5 

Innleiðandi 
forritan við 
Python 

Skrivlig 
verkætlan við 
munnligari 
verju. 

Sum próvtøka Uttanhýsis 7-talsstigin 7,5 

Diskret 
støddfrøði 

Kravdir 
aktivitetir, ið 
skulu 
góðkennast. 
Próvtalið 
verður 
hereftir 
grundað á 
skrivligar 
verkætlanir 
og multiple 
choice 
royndir 
gjøgnum 
skeiðið. 

Skrivlig 4 tímar Uttanhýsis 7-talsstigin 7,5 

 

2. 

Databasur og 
SQL 

Munnlig, 
grundað á  
bólkaarbeiði 
við einari 
rapport  

Sum próvtøka Uttanhýsis 7-talsstigin 7,5 

Lin. algebra 
fyri KT-
verkfrøðingar  

Leypandi 
evaluering. 
Kravdar 
innlatingar, 
sum skulu 
góðkennast 
sum fortreyt 
fyri at fara til 
próvtøku. 
Próvtalið 
verður bygt á 
1) Einsæris 
innlating av 
uppgávum, 2) 
Royndir, 3) 
Innlating av 
verkætlan í 
bólkum.  

Skrivlig 4 tímar Uttanhýsis 7-talsstigin 7,5 

Objektrættað 
forritan við 
Java 1 

Skrivlig 
verkætlan við 
munnligari 
verju. 

Sum próvtøka Uttanhýsis 7-talsstigin 7,5 
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Innleiðing í 
Web skipanir 
 

Munnlig Sum próvtøka Uttanhýsis 7-talsstigin 7,5 

 

3. 

Algoritmur og 
datastrukturar 

Skrivlig 4 
tímar 

Sum próvtøka Uttanhýsis 7-talsstigin 7,5 

Linux-skipanir Skrivlig 
frásøgn og 
framløga av 
bólka- 
uppgávu fyri 
lesandi við í 
mesta lagi 
15% fráveru. 
Bert lesandi, 
sum í mesta 
lagi hava 15% 
í fráveru, 
kunnu standa 
skeiðið. 

Sum próvtøka Innanhýsis Staðið/ikki 
staðið 

7,5 

Forritanar 
verkfrøði 

Munnlig verja 
av verkætlan 
og teori 

Sum próvtøka Uttanhýsis 7-talsstigin 7,5 

Objektrættað 
forritan við 
Java 2 

Munnlig Sum próvtøka Uttanhýsis 7-talsstigin 7,5 

 

4. 

Teldunetverk 
og data 
samskifti  

Skrivlig 4 
tímar 

Sum próvtøka Uttanhýsis 7-talsstigin 7,5 

Designmynstur 
við Java 

Skrivlig Sum próvtøka Uttanhýsis 7-talsstigin 7,5 

KT-trygd Munnlig Sum próvtøka Uttanhýsis 7-talsstigin 7,5 

* Forritan til 
Android 

Innlatingar og 
verkætlan 

Sum próvtøka Uttanhýsis 7-talsstigin 7,5 

 

5. 

Tilgjørt Vit (AI) Skrivlig 4 
tímar 

Sum próvtøka Uttanhýsis 7-talsstigin 7,5 

Web skipanir 
við ASP.NET 
Core/C# 

Skrivlig 4 
tímar 

Sum próvtøka Uttanhýsis 7-talsstigin 7,5 

KT-verkætlan Munnlig verja 
av verkætlan 

Sum próvtøka Innanhýsis 7-talsstigin 7,5 

Fíggjarstýring Skrivlig 4 
tímar 

Sum próvtøka Uttanhýsis 7-talsstigin 7,5 

 

6. 

Dátuvísindi og 
hagfrøði við 
RStudio 
 

Munnlig verja 
av uppgávum 
og teori 

Sum próvtøka Uttanhýsis 7-talsstigin 7,5 

Bachelor 
verkætlan 

Meting av 
skrivligari 
ritgerð, 
umframt 
munnligari 
framløgu og 

Sum próvtøka Uttanhýsis 7-talsstigin 22,5 
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persónligari 
verju av 
ritgerðini 

* Fjarlesturskeið frá Mitt-universitetinum í Svøríki. 

 

9.7.3 Innanhýsis ella uttanhýsis próvdøming 

Í útbúgvingini eru bæði innanhýsis og uttanhýsis próvtøkur. Ein uttanhýsis próvtøka verður dømd av 
undirvísara umframt vísindafólki frá øðrum hægri lærustovni ella granskingarstovni, ella fakfólki uttan 
fyri Fróðskaparsetrið við sama fakliga førleika. Ein treyt er, at próvdómarin ikki hevur undirvíst 
studentinum, sum fer til próvtøku. Í summum fakum verður skrivliga innlatingararbeiðið próvmett og 
telur við sum partur av endaliga próvtalinum í einum faki (sí 9.6 og 9.7.2). 
 
Talan er um samlaða uttanhýsis próvtøku tá: 

- skrivligt innlatingararbeiði, sum verður dømt innanhýsis, telur hægst 25% av samlaða 
próvtalinum. 

- próvtøkan, sum verður dømd uttanhýsis, telur minst 75% av samlaða próvtalinum. 
 

Ein innanhýsis próvtøka verður dømd av vísindastarvsfólki ella styrkhava á Fróðskaparsetrinum ella 
leysalærara, ið hevur undirvíst á Fróðskaparsetrinum seinasta árið.  
 
Talan er um samlaða innanhýsis próvtøku tá: 

- skrivligt innlatingararbeiðið, sum verður dømt innanhýsis, telur meiri enn 25% av samlaða 
próvtalinum 

- próvtøkan, sum verður dømd uttanhýsis, telur minni enn 75% av samlaða próvtalinum. 
 
Í minsta lagi 1/3 av próvtøkunum, roknað í ECTS-stigum, skulu próvdømast av uttanhýsis próvdómara. 
Sí Kunngerð nr 99 frá 17. Juni 2021 um próvtøkur á Fróðskaparsetrið Føroya. 
 
Innanhýsis próvtøkur í KT-verkfrøði útbúgvingini telja 15 ECTS av 180 ECTS. 
 

9.7.4 Galdandi próvtalastigi; staðið/ikki staðið 

Próvtøkutreytirnar og hvussu skeið vera próvdømd galdandi fyri einstøku skeiðini standa í 
skeiðslýsingunum.  

Staðið/ikki staðið verður nýtt, tá praktiskt virksemi er ein týðandi partur av einum faki, og tað kann 
vera torført at seta eitt tal á tað, sum studenturin hevur avrikað. 
 
Í mesta lagi 1/3 av próvtøkunum (roknað í ECTS-stigum) kunnu verða dømdar staðið/ikki staðið. Hetta 
er undantikið, tá talan er um avriksflutning. Sí Kunngerð nr 99 frá 17. Juni 2021 um próvtøkur á 
Fróðskaparsetrið Føroya. 
 
Staðið/ikki staðið próvtøkur í KT-verkfrøði útbúgvingini telja 7,5 ECTS av 180 ECTS. 
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9.7.5 Endurpróvtøka og sjúkrapróvtøka 

Rætturin til endurpróvtøku er treytaður av, at møtt verður til regluligu próvtøkuna. Um ein studentur 
ikki kann møta til próvtøku vegna sjúku ella gerst sjúk/ur undir próvtøku, má studenturin útvega 
deildarskrivstovuni læknaváttan, sum er undirskrivað sama dag, sum próvtøkan er. Um tað er møguligt, 
skal studenturin boða skrivstovuni frá um sjúku, áðrenn próvtøkan byrjar. Læknaváttanin skal latast 
skrivstovuni skjótast gjørligt og í seinasta lagi 1 viku eftir at próvtøkan hevur verið. Um læknaváttan ikki 
er móttikin innan freistina, verður próvtøkan at rokna sum ein ikki staðin próvtøkuroynd. 

Neyðugt er við tilmelding til allar endurpróvtøkur, og freistin at melda til er 4 vikur, áðrenn 
endurpróvtøkan verður. Tá ein studentur hevur meldað til endurpróvtøku, er ikki møguligt at melda frá 
endurpróvtøkuni aftur. Um studenturin velur ikki at fara til endurpróvtøku, hóast hon/hann er 
tilmeldað/ur, verður endurpróvtøkan roknað sum ein ikki staðin próvtøkuroynd. Studentar, sum hóast 
tilmeldað, ikki møta til próvtøku í einum faki, kunnu ikki krevja, at skipað verður fyri endurpróvtøku fyri 
teimum í hesum fakinum. Hesi kunnu tó fara til próvtøku, um endurpróvtøka verður hildin fyri lesandi, 
sum annaðhvørt ikki hava staðið fakið ella vóru sjúk, tá próvtøkan var. Í teimum førum, har 
starvsstovuvenjingar, starvsstovufrágreiðingar, upplegg o.l. eru ein kravdur partur av einum faki (sí 
9.7.2), skulu frásagnirnar tó vera innlatnar og góðkendar, áðrenn loyvi verður givið at fara til 
endurpróvtøku. Góðkendar starvsstovufrásagnir, feltfrágreiðingar og munnligar framløgur skulu ikki 
skrivast/haldast av nýggjum í samband við endurpróvtøku, ella um studenturin velur at fylgja fakinum á 
øðrum sinni, eftir ikki at hava staðið fyrstu ferð (sí 9.7.2). 

Til endurpróvtøkur er sum útgangsstøði sama próvtøkuslag sum til próvtøkur. Endurpróvtøkur eru lýstar 
í Talvu 3. Tó kemur fyri, at skipað verður fyri munnligari endurpróvtøku í einum faki, sum vanliga endar 
við skrivligari próvtøku. Skrivlig avrik, sum undir vanligum umstøðum telja við í eini endaligari 
próvdøming fyri eitt fak, telja ikki við í eini endurpróvtøku, og endaliga próvtalið verður tí einans grundað 
á sjálva próvtøkuna. Hóast skrivligu avrikini ikki telja við í endaliga próvtalinum, tá talan er um 
endurpróvtøku, skulu tey, hóast tað, latast inn og góðkennast. Tó eru fak, har hetta ikki er galdandi, og 
tá er endurpróvtøkuformurin týðiliga lýstur í skeiðslýsingini. Kravd skrivlig avrik verða altíð latin inn og 
góðkend fyri at kunna fara til endurpróvtøku. 

Miðað verður eftir at halda endurpróvtøku 3 mánaðir eftir regluligu próvtøkuna.  

9.7.6 Serlig atlit  

Stuðul og serlig atlit kunnu veitast studentum, sum hava serligan tørv (varandi ella ikki varandi). 
Studenturin skal venda sær til lestrarvegleiðara um spurningar viðvíkjandi serligum atliti til lestur 
og/ella próvtøku. Lestrarvegleiðarin kann, um neyðugt og við játtan frá studentinum, gera 
útbúgvingarleiðaran varugan við, hvørji serlig atlit eiga at verða sett í verk. 

9.8 Undirvísingarmál 

Undirvísingarmálið er sum meginregla føroyskt, og ein studentur kann ikki krevja, at undirvíst verður á 
øðrum máli. Undirvísingin kann tó fara fram á øðrum máli, um so er, at undirvísarin ikki dugir at tosa 
føroyskt. Vanligt er, at undirvísingin fer fram á føroyskum, norðurlendskum ella enskum. Lærubøkur 
eru aloftast á øðrum málum enn føroyskum. 
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9.9 Góðskriving 

Mannagongdin fyri góðskriving er, at studenturin letur deildini umsókn um góðskriving. Í umsóknini skal 
vera greitt, hvat skeið, sum er staðið, skal góðskriva annað skeið. Týdningarmikið er, at øll viðkomandi 
skjøl fylgja við umsóknini. 

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. 

Í serligum førum kann tað henda, at ein umsókn ikki kann viðgerast – t.d. um eingin møguleiki er fyri at 
meta um innihaldið av einum faki vegna manglandi skjalfesting. Oyðublað til umsókn um góðskriving 
fæst á deildarskrivstovuni. 

9.10 Farloyvi 

Studentar, ið eru innskrivaðir til lestur á Fróðskaparsetri Føroya, kunnu søkja um farloyvi frá lestrinum í 
styttri ella longri tíðarskeið.  

Treyt fyri at fáa farloyvi frá lestrinum er, at tað er møguligt hjá studentinum at taka upp aftur lesturin 
eftir endað farloyvi. Tað vil siga, at tað er møguligt hjá studentinum at taka lesturin upp aftur, har 
viðkomandi slepti ella at fylgja einari tillagaðari lestrarætlan, ið er góðkend av avvarðandi 
útbúgvingarleiðara. Studentar kunnu søkja um grundað ella ógrundað farloyvi.  

Grundað farloyvi: Studentar kunnu søkja um grundað farloyvi, tá fylgjandi umstøður/viðurskifti gera 
seg galdandi: Sjúka ella diagnosa hjá studentinum, barnaburður og ættleiðing, aðrar serstakar 
umstøður (t.d. álvarslig sjúka ella deyðsfall í nærmastu familju og onnur persónlig viðurskifti so sum 
hjúnaskilnaður o.s.fr.)  

Ógrundað farloyvi: Studentar, ið eru innskrivaðir til fulltíðarlestur á Fróðskaparsetri Føroya, kunnu, 
sum meginregla, søkja um farloyvi frá lestrinum í upp til 12 mánaðir samanlagt fyri hvørja útbúgving. 
Til útbúgvingar, har upptøka ikki er á hvørjum ári, kann útbúgvingarleiðarin í undantaksføri geva 
farloyvi, ið eru longri enn 12 mánaðir, um tað er neyðugt fyri at kunna leggja eina lestrarætlan til rættis 
fyri studentin. Treyt fyri at fáa ógrundað farloyvi er, at studenturin hevur staðið 60 ECTS á útbúgvingini, 
sum viðkomandi er innskrivaður til.  

Umhugsar ein studentur at taka farloyvi frá lestrinum, skal viðkomandi seta seg í samband við sín 
útbúgvingarleiðara ella lestrarvegleiðaran á deildini. Studenturin og útbúgvingarleiðarin ella 
lestrarvegleiðarin kanna síðani, hvørjar møguligar avleiðingar farloyvið fær fyri restina av lestrartíðini 
hjá studentinum, og funnið verður fram til, hvussu studenturin á bestan hátt kann taka upp aftur lestur 
eftir endað farloyvi. Tá hetta er greitt, útflýggjar útbúgvingarleiðarin ella lestrarvegleiðarin 
studentinum umsóknarblað at útfylla. Útbúgvingarleiðarin tekur endaliga støðu til umsóknina um 
farloyvi í hvørjum einstøkum føri.  

Fróðskaparsetur Føroya kann ikki geva lyfti um, at studenturin uttan trupulleikar kann taka upp aftur 
lesturin eftir endað farloyvi. Tað er ábyrgdin hjá studentinum at kunna seg um, hvørjar møguligar 
avleiðingar eitt farloyvi hevur fyri lesturin hjá viðkomandi. Hetta verður gjørt í samráð við avvarðandi 
útbúgvingarleiðara og lestrarvegleiðara. 
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9.11 Serlig atlit (sjúka, brek og annað) 

Fróðskaparsetrið kann, í ávísan mun, veita stuðul til studentar við serligum tørvi. Bæði, tá talan er um 
hjálparamboð, men eisini tá talan er um at leggja lesturin til rættis við støði í tørvinum hjá einstaka 
studentinum. Vegleiðing og nærri kunning um rættindi hesum viðvíkjandi fæst hjá 
lestrarvegleiðarunum á deildini. 

9.12 Altjóða útbúgvingarmøguleikar (t.d. lestrarvist) 

Studentar kunnu søkja um at fara á lestrarvist sum part av útbúgvingini. Um studenturin fer á annan 
lærustovn at taka eitt ella fleiri fak og ynskir, at fakini verða góðkend sum ein partur av útbúgvingini, so 
má søkjast um undangóðkenning. Útbúgvingarleiðarin og lestrarráðið á NVD staðfesta 
undangóðkenningina fyri at tryggja, at parturin av útbúgvingini, sum verður tikin á øðrum universiteti, 
er í samsvari við ásetingarnar í námsskipanini fyri útbúgvingina. Fyrispurningar um undangóðkenningar 
skulu sendast deildini í so góðari tíð sum gjørligt.  

Oyðublað til umsókn um undangóðkenning, og nærri vegleiðing fæst á deildarskrivstovuni.  

Eftir lokna útbúgving eru góðir møguleikar fyri víðari lesnaði á master stigi í Føroyum og uttanlands. 
Studni umframt lestrarvegleiðarin á deildini vegleiðir um viðurskifti í samband við altjóða 
útbúgvingarmøguleikar. 

9.13 Luttøkuskyldu 

Sum meginregla er ikki luttøkuskylda til skeiðini á útbúgvingin, men undantøk eru teir dagar, tá 
niðanfyristandandi virksemi er: 
 

- Starvstovuvenjingar 
- Kravdar framløgur 
- Skrivligar frágreiðingar 
- Rannsóknarferð 

 
Um studentar ikki møta til hetta virksemi, kunnu tey ikki fara til próvtøku og harvið ikki standa 
viðkomandi skeið. 

9.14 Lestrarvirkni 

Umframt at kravd uppmøting er til virksemi, sum er nevnt í 9.13, verður væntað, at studenturin møtir 
regluliga til undirvísing. Harumframt verður væntað, at studenturin er fyrireikaður til undirvísing, 
luttekur í kjaki og framløgum, umframt at studenturin tekur ábyrgd fyri egnari læring. 

9.15 Eftirmeting av útbúgving og skeiðum 

Skeið verða eftirmett kvantitativt og einsæris eftir einum felags leisti galdandi fyri øll skeið á Setrinum. 
Tó er ikki nakað, sum forðar fyri, at aðrar eftirmetingar (serliga kvalitativar) verða settar í verk á einstøku 
útbúgvingunum. 

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 
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vitan um, hvussu studenturin upplivir at vera lesandi á útbúgvingini umframt, hvussu studenturin hevur 
upplivað einstøku skeiðini. 

9.16 Kærumøguleikar 

Kæra um avgerð í samband við próvtøku ella onnur munnlig og skrivlig avrik skal sendast dekaninum á 
Náttúruvísindadeildini við skrivligum grundgevingum, hví kært verður. Kærufreistin er 2 vikur frá tí, at 
lesandi hevur fingið próvtøkuavgerðina at vita.  

Sí heimild um kærur í Løgtingslóg nr. 58 frá 9. juni 2008 um Fróðskaparsetur Føroya, sum broytt við 
løgtingslóg nr. 51 frá 8. mai 2012, kapittul 6a. 

9.17 Vísindaligt rættlæti 

Studentarnir skulu fylgja reglunum um vísindaligt rættlæti og ritstuldur, og verða brot á hesar reglur 
undir ongum umstøðum góðtikin. Verður stuldur og svik avdúkað í skrivligum uppgávum, bæði 
próvtøkuuppgávum og øðrum innlatingum, fær hetta altíð avleiðingar fyri studentin, og í ringasta føri 
kann viðkomandi verða burturvíst/ur av Fróðskaparsetrinum. Dømi, sum heilt greitt eru svik, er tá 
studenturin letur uppgávu inn, sum studenturin ikki sjálv/ur hevur skrivað ella letur somu uppgávu inn 
fleiri ferðir. Avskrift og eftirgerð av tekstum hjá øðrum er falsan, um ikki greitt verður tilskilað, hvat er 
sitat og hvat er endursøgn av teksti hjá øðrum. Skrivligar uppgávur verða kannaðar fyri ritstuldur við 
URKUND-skipanini. 

9.18 Nær lesandi í seinasta lagi skulu hava staðið endaligt prógv 

Eingi formlig krøv eru um nær lesandi í seinasta lagi skal hava staðið endaligt prógv. 

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). 
 
Um bygnaðurin á útbúgvingini ger tað møguligt, kann tað standa studentinum í boði at skifta frá eldri 
námsskipan til nýggja.  

9.20 Aðrar ásetingar   
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