
Ed. 265. Nefndarálit
um frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 78 27. jún í 1941, um breyt. á 1. um  Háskóla íslands, 
nr. 21 1. febr. 1930.

F rá  m enntamálanefnd.

Nefndarnienn eru ekki sammála um  frv. Form. nefndarinnar ( J J )  vill samþ. það 
með fyrirvara, en h in ir nefndarm enn leggja til, að frv. verði vísað til s tjó rnarinnar.

Með áliti þessu eru pren taðar sem fylgiskjöl um sagnir háskóladeilda þeirra, er 
um ræðir í frv. og sendar voru nefndinni með brcfi rektors háskólans, dags. 17. þ. m.

Alþingi, 27. apríl 1942.

Jónas Jónsson, Jóhann  Jósefsson, Bernh. Stefánsson, 
form. (með fyrirvara).  fundaskr. frsm.

Fylgiskjal I.

Úr fundargerð heimspekisdeildar 13. apríl 1942.
Lagt var fram bréf frá m enntam álanefnd efri deildar, dags. 9. apríl, þar  sem beð- 

izt var um sagnar um  frv. Páls Zóphóniassonar um  breytingu á lögum háskólans. 
Hafði þessu máli verið vísað til deilda af háskólaráði.

Var eftirfarandi samþykkt:
Deildin lí tur svo á, að engin stúdentaekla sé í landinu, og því ekki ástæða til þess 

að taka í neina deikl háskólans menn með lélegri undirbúningsm enntun  en stúdentar 
fá. Að öðru leyti telur deildin sér ekki koma þetta frv. sérstaklega við.

Fylgiskjal I I .

Úr fundargerð guðfræðisdeildar 16. apríl 1942.
1. Háskólaráð hefur sent deildinni til umsagnar frv. til laga um  breyting á há- 

skólalögunum. Var sam þykkt að svara á þessa leið:
Guðfræðideildin er andvig því, að öðrum en stúdentum verði veittur aðgangur að 

námi í deildinni, þar sem hún telur alhtiða m enntun  nauðsynlega til undirbúnings 
námi þar. Eins og nú er, eig'a menn kost á að taka stúdentspróf án þess að hafa gengið 
gegnum m enntaskólana og geta því, ef þeir eru að öðru leyti um það færir, stytt náms- 
tíma sinn, og inntökupróf, sem háskólinn kæmi á, gæti vafalaust ekki orðið léttara en 
s túdentspróf er nú, ef það ætti að verða nægileg undirstaða háskólanáms.

Fylgiskjal III .

Samkvæmt beiðni háskólaráðs hef ég athugað frum varp  það, er Páll Zóphónías- 
son fly tur í efri deild Alþingis um Iireytingu á háskólalögunum, að því er snertir 
nám  í viðskiptafræðum innan laga- og hagfræðideildar.

1 frum varp inu  er gert ráð fy r ir  tveim breytingum  á núverandi fyrirkomulagi, 
]>. e. a. s. að hagfræðideildin verði sérstök deikl og að auk  stúdenta megi þeir, er stað- 
izt hefðu sérstakt inntökupröf, s tunda nám  í viðskiptafræðum.

Um fyrra  atriðið er það að segja; að samkvæmt öðrum ákvæðum háskólalaganna 
virðist hagfræðideildin ekki geta orðið sérstök deild, meðan einungis einn fastur 
kennari, sem er dósent, en ekki prófessor, s tarfar að þeirri kennslu, sem þar mundi 
fara fram. Það kem ur og að engu leyti að sök og er til einskis óhagræðis, hvorki fyrir



stúdenta né kennara, að kennslan í viðskiptafræðum fer nú  fram  innan laga- og 
hagfræðideildar. Auk þess er kennsla í nokkrum  greinum (bókfærslu og sumum 
greinum lögfræðinnar) sameiginleg fyr ir  stúdenta, sem leggja stund á viðskipta- 
fræði og lögfræði. Hins vegar getur að sjálfsögðu vel komið til mála, að hagfræði- 
deildin verði sérstök deild, ef föstum kennurum  við hana  verður- fjölgað, en fyr ir  
næsta haust virðist nauðsynlegt að bæta við einum föstum kennara, og þó einkum, 
ef kennsla í hagfræði yrði aukin  frá  því, sem nú er innan viðskiptafræðanámsins, og 
háskólinn tæki einnig að b rau tsk rá  hagfræðinga.

Um síðara atriðið er þetta að segja. I frum varp inu  er gert ráð fyrir, að háskólinn 
semji reglugerð um próf, sem auk stúdentsprófs veiti ré tt til þess að stunda nám  í 
viðskiptafræðum, og kem ur þá til athugunar, hvernig sú reglugerð ætti að vera, eða 
m. ö. o. hvaða skilyrði ætti að setja fyr ir  þvi, að stunda mætti nám  í viðskiptafræðum. 
Ýmsir virðast telja, að skilyrðið, sem setja eigi fyr ir  þvi, að m aður megi leggja stund 
á háskólagrein og síðar b rau tskrás t  frá háskóla, sé, að hann  hafi aflað sér þeirrar 
þekkingar, sem geri honum  kleift að fylgjast með kennslunni, — önnur skilvrði þurfi 
ekki og eigi ekki að setja. En þetta er h inn mesti og háskalegasti misskilningur. Á- 
stæðan til þess, að stúdentspróf er hér og í nágrannalöndum  gert að skilvrði fyrir  
inngöngu i háskóla, er ekki sú, að allt það, sem kennt er í m enntaskólunum , sé í 
sjálfu sér nauðsynlegt til þess. að s túdentarnir geti fylgzt með háskólakennslunni. 
Til þess að geta lagt stund á lögfræði, er ekki nauðsvnlegt að hafa lært reikning og 
stærðfræði, til jiess að geta lagt s tund á læknisfræði, er ekki nauðsynlegt að hafa 
lært sögu, til þess að nema guðfræði, er ekki nauðsvnlegt að hafa lært náttúi’ufræði
o. s. frv. Ef setja ætti þau skilyrði ein fyr ir  inntöku í háskóla, að menn gætu haft 
not kennslunnar í þeirri grein, sem menn ætluðu að leggja stund á, y rðu  inntökuskil- 
yrðin mjög misjöfn í h inar ýmsu deildir, og m enntaskólarnir, sem bvggju stúdent- 
ana undir námið, yrðu þá að vera mjög margs konar og undirbúningsnám ið mjög 
mismunandi langt. En nú h lý tu r öllum að geta komið saman um, að það eitt er ekki 
nauðsynlegt, að maður, sem gegna á ábyrgðarmiklum stöðum, hafi góða sérþekkingu 
í þeirri grein, er lýtur að starfi hans og hann  stundaði í háskóla, þeldur verður hann 
einnig að hafa til að bera allvíðtæka almenna menntun. H áskólinn veitir sérmenntun, 
en til þess að tryggja það, að þeir, sem öðlast hana, hafi einnig til að bera ahnenna 
menntun, er próf frá  skóla, sem veitir slika m enntun  (m enntaskólum ), þ. e. a. s. 
stúdentsprófið, gert að inntökuskilyrði í háskólann. Og ahnenna m enntunin  er 
ekki einungis nauðsynleg vegna þess, að hiin gerir menn hæfari en ella til þess að 
gegna þeim stöðum, sein sérmenntunin veitir þeim rétt eða möguleika til, heldur 
einnig sökum þess, að hún veitir þroska, sem gerir menn færari en ella til þess að 
tileinka sér og notfæra vísindalega sérþekkingu. Þ a r  eð stúdentsprófið veitir hvort 
tveggja í senn, nauðsynlega undirbúningsm enntun undir  sérnám í háskóla og all- 
i 'íðtæka almenna menntun, hefur það hingað til — bæði hér og í nágrannalöndum  
— verið gert að inntökliskilyrði í háskóla.

E f háskólinn  ætti að setja reglugerð um inntöku])róf til v iðskiptafræðanáms, 
yrði h an n  að k re f jas t  nauðsynlegrar þekkingar til þess að geta fylgzt með í náin- 
inu  og auk  þess allv íð tækrar a lm ennrar  m enn tunar ,  en þ ar  eð stúdentsprófið  er 
einm itt einnig miðað við þetta  tvennt, fæ ég ekki annað  séð en að prófið vrði að 
vera mjög líkt s túdentsprófi,  og þá ás tæ ðulaust að vera að halda  ])að sérstaklega. 
E f sérstak t inn tökupróf í háskó lann  er talið nauðsynlegt sökum  þess, að stúdents- 
prófið veiti ekki nægilega und irbún ingsm enn tun  eða nóga ahnenna  m enntun , ber 
það vott um  það eitt, að breyta ætti s túdentsprófinu, og m á vel vera, að svo sé að 
einhverju  leyti. Ef hins vegar sérstak t inn tökupróf er talið nauðsynlegt sökum 
þess, að nægilega und irbún ingsm enn tun  og nóga ahnenna  inenn tun  megi öðlast á 
an n an  há t t  en þann, sem nú er k rafiz t í m enntaskó lanum  og til stúdentsprófs, ber 
það vott 11111 það, að auka ætti fjölbreytnina í nám sgreinuni m enntaskó lanna  eða 
gera aðra skóla að n ienntaskólum , þ. e. a. s. veita þeim leyfi til þess að b rau tsk rá  
stúdenta, eða 111. ö. o. taka  upp fleiri tegundir s túdentsprófs en mála- og stærð-



fræði-stúdentspróf, t. d. vei 'zlunar-stúdentspróf, og er vel athugandi, hvort  svo sé 
ekki. E n  verði gerðar e inhverjar  b rey tingar á inn tökusk ily rðum  í háskólann, er 
það víst, að þær mega ekki ganga í þá átt að gera m inni k rö fu r  en nú  er gert, þ. e. 
a. s. það eina, sem að m ínu áliti getur komið til greina, er breyting á stúdentspróf- 
inu, en ekki annað eða önnur próf, þar sem gerðar væru minni kröfur. Stúdents- 
prófið á fyrst og frem st að vera inn tökupróf í háskólann, og ef skoðanir m an n a  á 
þvi breytast eitthvað, hver skuli verða inntökuskilyrði í hann, á að breyta stúdents- 
p rófinu  og' m enn taskólunum , en ekki láta háskö lann  halda sérstök próf, nem a þá 
háskólinn  tæki að sér stúdentsprófið  að öllu leyti, að svo m iklu leyti sein það er 
inn tökupró f  í hann.

Sum ir v irðast telja, að e inhverju  öðru máli gegni um náin  í v iðskiptafræðum  
en öðrum  nám sgre inum  háskólans, hvað inn tökuskilyrð i snertir.  En ég tel ekki, 
að svo sé. Eigi v iðskiptafræðingar háskólans að vera til forystu  fallnir i a tvinnu- 
og viðsk ip tam álum  þ jóðarinnar,  verða jieir að m innsta  kosti að hafa  þá  alm ennu 
m en n tu n  til að bera, sem stúden tspróf gerir ráð fyrir, —  þau  stúdentspróf,  sem 
nú  e ru  haldin, eða önnur, sem rétt kynni að þvkja  að setja ákvæði um, —  auk  þess 
sem slik m en n tu n  veitir nokkra  tryggingu fyrir  því, að v iðkom andi hafi náð þeim 
þroska að geta lagt stund á vísindalegt sérnám. Þá virðast og ým sir  telja, að nauð- 
synlegt sé eða æskilegt, að þeir, sem stunda  viðsk ip tafræ ðanám  í háskólanum , hafi 
áðu r  læ rt eitthvað í þeiin greinum, sem telja má nauðsynlega sérþekkingu þeirra, 
sem fást við a tv innurekstu r  og viðskipti, en ég álít ekki, að svo sé, þar eð allt slíkt 
er ken n t  rækilega í háskólanum , svo að í s jálfu  sér er m iklu æskilegra, að undir- 
bún ingsm enn tun in  sé í a lm ennum  greinum, en ekki í sérgreinum, og eftir því sem 
h in  alm enna und irbún ingsm enn tun  er betri, því meiri á rangurs  rná vænta af nám i 
sérgreinanna í háskólanum .

Af þeim sökum, sem nú er frá greint, tel ég ekki ré tt  að breyta inntökuskil-  
y rðum  til v iðskiptafræðinám s — eða anna rs  nám s — við háskólann, nem a þá með 
brey tingum  á stúdentspröfinu  sjálfu, án þess |xi að gerðar verði m inni k rö fu r en 
nú  er gert.

í sam bandi við jietla mál tel ég rétl að vekja athygli á öðru máli, sem mikla 
þýðingu getur haft fyrir  m enntunarm öguleika  þeirra m örgu m anna, sem hér fást 
við a tv innurekstu r  og viðskipti. Það er vissulega ekki he])pilegt ástand, að greindir 
m enn  og nám fúsir, sem gengið hafa gegniun verzlunarskólann  eða sainvinnuskól- 
ann  eða unnið  nokkuð að verzlunarstörfum , skuli ekki eiga kost á nokkurr i  fram- 
haldsm enntun . Verzlunarskólinn m un  hafa gert t i lraun  til þess að gefa verzlunar- 
m önnum  kost á f ram haldsm enn tun  mcð kvöldnám skeiðum  og gefizt vel, þótt slík 
starfsem i liggi þar nii niðiá. En nú, þegar háskólakennsla  hefur  verið tekin  upp í 
v iðskiptafræðiun, virðist nnin hægara að halda  nppi slikri fræðslu fyrir  verzlunar- 
menn, og þá eðlilegt, að háskólinn  annist hana, því að við h an n  s ta rfa  nú þegar 
ken n a ra r  í ölluin þeim greinum, er til greina kæini að veita verz lunarm önnunum  
n o k k ra  fræðslu í, og h an n  hefu r  húsnæði og öll ytri skilyrði til þess. Mætti þá haga 
þessu þannig, að háskólinn  héldi eins vetrar  nám skeið  fyr ir  verzlunarm enn, sem 
þeir gætu teldð þátt  í, er lokið hefðu |)rófi í verz lunarskó lanum  eða samvinnuskól- 
an u m  eða s tundað hefðu verzlunarstörf í ákveðinn tíma, og sýndu þeir síðast töldu 
þ á  með prófi, að þeir hefðu ákveðna þekkingu  í vissum greinum, sem nauðsynleg 
væri til þess að geta no tfæ rt  sér fræðslu námskeiðsins, j)ar eð ekki væri hægt að 
miða h a n a  við b y rjendur í t. d. bókfærslu, e r lendum  tungum álum  o. fl. Greinar 
þær, sem æskilegt væri að kenna, og s tundafjö ldi í hverri þeirra  vanu  svo sem
hér segir:
1. Þjóðhagfræði   3 s tundir vikulega
2. Reksturshagfræði ...............................................................................  3 — —
3. Iðnaðar-, verzlunar- og bankarekstursfræði    1 — —
4. Verzlunarréttur .................................................................................  3 — —
5. íslenzk haglýsing   1 — —-



2 stundir vikulega
4 —
2 —  —

1 —  —

4 —-______— __
Samtals 24 stundir vikulega

í  lok námskeiðsins væri svo ré tt  að ha lda  próf og láta  þá t t tak en d u m  í té vott- 
orð um  þátt töku  í nám skeið inu  og á ran g u r  prófsins.

E r  hér gert ráð fvr ir  4 kennslustundum  daglega, og má það varla m eira vera, 
þ a r  eð gera verður ráð fyrir  mikilli heim avinnu. Allar eru  gre inar þessar kennd- 
a r  við háskólann, syo að ekki ætti að verða sk o rtu r  á hæ fu m  k en n u ru m  til þess að 
annas t  kennsluna. í suinuin g re inunum  gæti kennslan  jafnvel orðið sameiginleg 
með v iðskip tafræ ðastúdentum , en í flestum  g re inunum  læra þeir þó svo m iklu 
m eira en hægt yrði að kenna á eins vetrar námskeiði, að kennsla getur að sjálfsögðu 
ekki orðið sameiginleg. Sé ekki gert ráð  fyr ir  neinni sameiginlegri kennslu, en 
re iknað með þeirr i  þóknun  til kennara , sem nú  er greidd fyr ir  s tundakennslu  við 
háskó lann  (10 kr. fy r ir  s tund) og gert ráð  fyr ir  7 m ánaða  kennslu tím a, yrðu  
kennslu laun in  6720 kr., en an n a r  kos tnaður við nám skeiðið yrði enginn. Eðlilegast 
virðist, að þeir, sem þá tt  tæ k ju  í námskeiðinu, greiddu n o k k u rt  skólagjald, og sé 
gert ráð  fyr ir  því gjaldi, sem nú  er greitt í skólum, sem skólagjald hafa  (350 kr.) ,  
þy rf tu  20 nem endur að taka  þá t t  í nám skeið inu  til þess að það bæri sig algerlega, 
og er slík þá t t tak a  engan veginn óhugsandi. Þ á t t ta k en d u r  y rðu  að m innsta  kosti 
var la  færri en 10, — að öðrum  kosti væri ekki nauðsynlegt að ha lda  námskeiðið, 
— og kennslugjöldin  y rðu  þá 3500 kr., svo að h re inn  k os tnaður við námskeiðið 
yrði einungis um  3000 kr. E f e inhverjir  t ím ar yrðu  sameiginlegir með viðskipta- 
fræðastúdentunum, yrði kostnaðurinn  að sjálfsögðu þeim m un  minni, og væri það 
mögulegt, ef nauðsynlegt þæ tti  af f járhagsástæ ðum , en slíkt yrði þó að ým su leyti 
óþægilegt fyr ir  báða aðila. En þ ar  eð kos tnaðurinn  færi aldrei fram  ú r  3000 kr. og 
gæti orðið minni, ef þ á t t tak en d u r  v rðu  fleiri en 10, og jafnvel enginn, ef þeir yrðu 
20, virðist h é r  um  svo lítið fjá rhagsa tr ið i  að ræða, að ekki æ tti  að þ u rfa  að telja 
það álitamál, hvort í þetta skuli ráðizt, svo þýðingarmikið sem slikt námskeið 
gæti orðið fyr ir  m enn tun  verz lunars té t ta r inna r  í landinu,

Reykjavík, 12. april 1942.

6. Bókfærsla, bókleg .....................
7. Bókfærsla, verkleg ...................
8. Endurskoðun og skattaskil . . .
9. V iðskiptareikningur .................

10. E nskar og þýzkar bréfaskriftir

Gylfi Þ. Gíslason.


