Reglugerð fyri skipan av Fróðskaparsetri Føroya
Stýri og leiðsla setursins
§ 1.. Ovasta vald setursins hevur stýrið. Stýrið setur
setu rektara. Vararektari, dekanar og fyrisitingarstjóri
verða settir av stýrinum eftir tilmæli frá rektara. Onnur størv setur rektarin.
2. stk. Rektarin hevur dagligu leiðsluna á Fróðskaparsetrinum
Fróðskaparsetrinum innan teir karmar, sum stýrið hevur ásett
og sambært ásetingunum í rektarafyriskipanini.
3. stk.. Fyrisitingarstjórin er ovasti leiðari fyri samlaðu
samlaðu fyrisitingini á Fróðskaparsetrinum innan teir
karmar, stýrið og rektarin hava ásett, og sambært ásetingunum
ásetingunum í fyriskipanini fyri fyrisitingarstjóran.
fyrisitingarstjóran
4. stk.. Rektari, dekanar og fyrisitingarstjóri
fyrisitingarstjóri mynda leiðslutoymið á Fróðskaparsetrinum.
5. stk. Rektarin setur eitt akademiskt ráð sambært lógini fyri Fróðskaparsetur Føroya. Endamálið
Endamá
við
akademiska ráðnum er at vera ráðgevandi hjá rektaranum.
rektaranum. Ráðið skal millum annað vera við til at
tryggja, at undirvísing og gransking lúka altjóða krøv,
krøv, og geva rektaranum tilmæli um innanhýsis býti
b av
fíggjarjáttanini, sentral strategisk granskingarøki og ætlanir um vitanarmiðlan. Stýrið skal góðkenna
reglugerð og starvsskipan fyri akademiska ráðnum eftir
ef tilmæli frá rektara.
Megindeildir
samvirkandi megindeildum, sum eru: Megindeildin fyri
§ 2. Gransking og undirvísing fer fram á tveimum samvirkandi
hugvísindi, samfelagsvísindi og námsvísindi og Megindeildin fyri náttúruvísindi og heilsuvísindi.
heilsuvísindi
§ 3. Ovastu fakligu og fyrisitingarligu leiðsluna á hvørji
hvørji megindeild hevur dekanur. Sær til hjálpar hevur
dekanurin eina megindeildarfyrisiting.
2. stk. Dekanarnir skulu tryggja samanhang millum gransking og útbúgving og tryggja dygdina í
útbúgvingum og undirvísing og hava ábyrgdina av, at øll gransking, undirvísing og annað virksemi á
Setrinum fer fram sambært
rt reglum og málum, sum Fróðskaparsetur Føroya hevur
hevu sett sær. Nærri
ásetingar fyri dekanstarvinum eru at finna í fyriskipanini
fyrisk
fyri dekanar.
3. stk. Dekanarnir kunnu seta fakligar bólkar og nevndir til
til at ráðgeva sær í málum um útbúgving,
gransking og strategiskar
trategiskar ætlanir.
4. stk.. Dekanarnir seta eina Ph.D.Ph.D. nevnd við vísindafólkum, sum sjálvi hava Ph.D.-prógv
Ph.D.
ella minst
lektaraførleika at geva dekanunum ráðgeving og tilmæli
tilm
í sambandi við Ph.D.- tilgongdina og tilmæli í
sambandi við andmæli og verju. Ph.D.-nevndin
nevndin skal ætlandi eisini geva dekanunum tilmæli og
ráðgeving í sambandi við aðrar granskingarverkætlanir.
granskingarverkætlan
Útbúgvingar- og granskingarvirksemi
§ 4. Á hvørji megindeild verður gransking og undirvísing skipað í hóskandi fakligar eindir við
góðkenning rektarans.
umskipast eftir uppskoti frá dekani og við
2. stk. Skipanin kann við ávísari freist broytast ella umskipast
góðkenning rektarans.
3. stk. Megindeildirnar skipa einsæris ella saman tær útbúgvingar,
útbúgvingar, sum sambært løgtingslóg ella
kunngerð skulu vera á Fróðskaparsetrinum.
útbúgvingarnar verða framdar sambært serstakari
§ 5. Útbúgvingarstruktururin eins og tær einstøku útbúgvingarnar
námsskipan. Fyri hvørt
rt fak ella lærugrein skal vera ein skeiðslýsing, sum
sum dekanurin skal góðkenna í
hvørjum einstøkum føri, áðrenn undirvísing í fakinum
fakinum ella lærugreinini byrjar. Námsskipan og
skeiðslýsingar skulu gerast eftir ásettum reglum og í samráði við starvsfólk, sum u
umsitur próvbók
Setursins.
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2. stk. Fyri hvørja fakliga eind kann dekanurin við góðkenning
góðkenning rektarans seta eitt av
vísindastarvsfólkunum í eitt tíðaravmarkað leiðarastarv
leiðaras
eftir ásettari reglugerð.
3. stk.. Dekanur kann, í samráð við rektara seta útbúgvingarleiðara
útbúgvi
leiðara fyri útbúgvingar á megindeildini og
útluta ábyrgd av skeiðum ella pørtum av útbúgvingum til ábyrgdarlærarar. Dekanur kann eisini útluta
ábyrgd av starvsstovum, søvnum, deplum o.ø. til starvsfólk
sta
á megindeildini
4. stk.. Dekanur hevur ábyrgdina av,
av, at eitt lestrarráð verður sett á megindeildini sambært
sa
ásetingunum
í lógini fyri Fróðskaparsetur Føroya. Lestrarráðið skal gera sítt til at tryggja dygdina í útbúgving og
undirvísing. Lestrarráðið er tilmælandi hjá dekaninum
dekani
og skal eisini kunna taka stig
tig til nýggjar
útbúgvingar á megindeildini og áhaldandi menna og eftirmeta
eftirmeta verandi útbúgvingar.
Størv á setrinum
§ 6. Minstakravið til lærarar og granskarar á Fróðskaparsetrinum
Fróðskaparsetrinum er kandidatprógv ella masterprógv
sambært Bologna avtaluni.
professari lektari og námslektari.. Tíðaravmarkaði granskingargranskingar og
Føst vísindalig størv eru professari,
útbúgvingarstørv eru adjunktur, Ph.D.-lesandi
Ph.D.
og Post-doc.-granskari.. Tíðaravmarkaði parttíðar
vísindalig undirvísingarstørv eru adjungeraður professari, adjungeraður lektari og adjungeraður
námslektari.. Harafturat koma so tímaløntir lærarar.
Fyrisitingarligu og tøkniligu størvini á Setrinum krevja
krevja ymiskar førleikar, ið verða nágreiniliga lýst í skjali,
sum liggur til grund fyri starvinum og í sjálvari starvslýsingini.
s
Rektarin setur hesi størv.
2. stk.. Rektarin ger serliga reglugerð fyri størv og krøv
krøv til størv á Fróðskaparsetri Føroya.
3. stk. Rektarin kann gera undantøk fyri fólk, sum vóru í føstum
føstum starvi á einum av stovnunum, sum
vórðu lagdir saman við seturslógini
gini frá 2008
Metingarnevnd og setanarnevnd
§ 7.. Í sambandi við setan av akademiskum undirvísingarundirvísinga og granskingarstørvum setur rektarin eftir
tilmæli frá dekani eina metingarnevnd, hvørs limir skulu hava minst sama førleika, sum starvið, ið
metingarnevndin
din skal meta um, krevur. Uppgávan hjá metingarnevndini
metingarnevndini er at meta um fakliga støðið
hjá hvørjum einstøkum umsøkjara í mun til tey krøv, sum verða sett í starvslýsingini og serligum
viðtøkum um starvið. Metingarnevndin skal vísa á, hvør hevur besta fakliga
ga førleikan. Minst tveir av
limunum í metingarnevndini skulu vera frá øðrum universiteti
universiteti ella granskingarstovni. Rektarin tilnevni
tilnevnir
formannin í metingarnevndini. Formaðurin samskipar nevndararbeiðið og sær til, at metingin er skjalfest
skjalfe
á fullgóðan hátt.
undirvísingarstørv, sum eru sett fyri tíðarskeið ikki longur enn eitt ár, kann
2. stk. Fyri akademisk undirvísingarstørv,
rektarin geva loyvi til, at vikið verður frá metingarnevndini,
metingarnevndini, so at umsóknirnar bert verða mettar í e
eini
setanarnevnd (§ 8).
granskingar og undirvísingarstørv, verður ein setanarnevnd sett av
§ 8. Tá talan er um onnurr størv enn granskingarrektara eftir tilmæli frá dekani ella fyrisitingarstjóra.
fyrisitingarstjóra. Setanarnevndin viðger umsóknirnar eftir alme
almennum
fyrisitingarligum mannagongdum. Dekanur ella fyrisitingarstjórin
fyrisi
leturr rektaranum tilmæli um, hvør av
umsøkjarunum
unum úr einum heildarsjónarmiði er tann best skikkaði.
skikkaði. Rektarin tekur endaliga avgerð og
setur starvið.
metingarnevnd verða sett, at meta um førleikan hjá
2. stk. Um serlig faklig krøv eru fyri starvinum kann metingarnevnd
tí einstaka umsøkjaranum.
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Arbeiðstíð og arbeiðsviðurskifti
§ 9.. Arbeiðstíðin hjá fólki í vísindaligum undirvísingarundirvísin
og granskingarstørvum er býtt upp í
granskingartíð, undirvísingartíð og fyrisiting. Í øllum trimum tættunum er talan um framleiðsluskyldu,
sum skal skjalprógvast og góðkennast av dekani, sum hevur ábyrgd av, at hetta verður gjørt.
2. stk. Arbeiðstíðin hjá námslektaranum er býtt í undirvísingartíð
undirvísingartíð og fyrisiting og kann ef
eftir avtalu við
dekanin eisini umfata granskingartíð.
3. stk. Øll, sum verða sett í starv á Fróðskaparsetrinum, fáa
fáa setanarbræv við greiðum starvstreytum og
starvsskyldum.
við eins nógvum umboðum fr
frá leiðslu og
§ 10. Setrið hevur eina samstarvsnevnd við seks fólkum, við
starvsfólkum.
§ 11. Reglugerðin verður gjøgnumgingin árliga fyri at tryggja,
tryggja, at hon altíð eru lagað til tørvin hjá
Fróðskaparsetrinum og møguligum nýggjum broyttum umstøðum.
um

Góðkent av stýrinum tann 21. november 2011
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