
Nd. 649. Breytingartillögur [157. mál]
við frv. til 1. um Háskóla íslands.

Frá menntamálanefnd.

1. Við 1. gr. Aftan við greinina bætist: og til þess að sinna sjálfstætt vísindalegum
verkefnum.

2. Við 2. gr. Orðin "á eindæmi" 1 2. málsgr. falli burt.
3. Við 4. gr.

a. Í stað orðanna "eða hann er ... úrlausn máls" i 2. málsgr, komi: eða af öðrum
ástæðum.

b. Síðasta málsgr. orðist svo:
Ávallt er háskólaráð ræðir mál, er varða stúdenta háskólans almennt,

skulu stúdentar eiga einn fulltrúa, er stúdentaráð nefnir til, á fundi háskóla-
ráðs, og skal rektor kveðja hann á fundinn. Hefur fulltrúinn þar málfrelsi
og atkvæðisrétt.

4. Við 5. gr.
a. Á eftir orðinu "fulltrúa" i 4. málsl. 1. málsgr, bætist: einn eða fleiri.
b. Orðin "en hlutkesti ... atkvæði" i siðasta málsl. 2. málsgr. falli burt.

5. Við 9. gr. Á eftir fyrra málslið bætist inn i þessi málsliður: Þá skal og starfa við
Háskóla Íslands rannsóknarstofnun i þágu atvinnuveganna, er nefnist atvinnu-
deild háskólans.

6. Við 12. gr. Orðið "einróma" i1.málsgr. falli burt.
7. Við 14. gr. Fyrri málsl. 3. málsgr. orðist svo:

Nú er mál til umræðu á deildarfundi, sem varðar nemendur deildarinnar
almennt, og skal deildarforseti þá kveðja á fundinn fulltrúa nemenda, einn eða
fleiri, er stjórn deildarfélags nefnir til.

8. Við 15. gr. Orðin "en hlutkesti ... situr hjá" i siðari málsl. 2. málsgr, falli burt.
9. Við 21. gr. 3. málsgr. orðist svo:

Heimilt er að setja i reglugerð ákvæði um inntöku stúdenta i einstakar
deildir.

10. Við 23. gr. Greinin falli burt.
11. Við 24. gr. Síðari málsl. 2. málsgr. falli burt.
12. Við 25. gr. Síðari málsl. 1.málsgr, orðist svo: Rektor eða fulltrúa hans er heimilt

að vera viðstaddur dómþing, þegar svo stendur á.
13. Við 26. gr.

a. 3. málsl. orðist svo:
Þá skal má nafn stúdents af stúdentatali skólans, hafi hann ekki sótt há-

skólann tvö kennslumisseri samfleytt, þó skal það ekki gert, þótt hann sé Ijar-
verandi allt að fjögur misseri, hafi hann tilkynnt háskóladeild sinni fjarveru
sína.

b. Síðasti málsliður fellur burt.
14. Við 27. gr. Greinin orðist svo:

í reglugerð háskólans skal setja ákvæði um prófgreinar, próftíma, skiptingu
fullnaðarprófs í fleiri en einn hluta, undirbúningspróf, einkunnir og annað, er
að prófunum lýtur.

15. Við 28. gr. Greinin falli burt.
16. Við 29. gr. Greinin falli burt.
17. Við 30. gr. Greinin falli burt.
18. Við 32. gr. Í stað orðsins "samkvæmt" i 1. málsl, 4. málgr. komi: að fengnum.
19. Við 35. gr. Siðari málsgr, falli burt.



20. Við 37. gr. Greinin orðist svo:
Hver sá, er hlotið hefur doktorsnafnbót frá háskólanum, á rétt á að halda

þar fyrirlestra í vísindagrein sinni, en tilkynna verður hann það háskólaráði.
Nú þykir doktor misbeita þessum rétti sínum, og getur þá háskólaráð svipt

hann réttinum.
21. Við 39. gr. Í stað orðanna "samkvæmt tillögu" í 1. málsl. 2. málsgr. komi:

að fengnum tillögum.
22. Við 41. gr. 3. og 4. málsl. 1. málsgr. orðist svo:

Prófessorinn í lyfjafræði hefur umsjón með kennslu í lyfjafræði lyfsala.
Kennarinn í lyfjafræði lyfsala hefur jafnframt á hendi eftirlit með lyfjabúðum
fyrir heilbrigðisstjórnina.

23. Við fyrirsögn IX. kafla og 43. gr. Í stað orðsins "lyfefnafræði" á tveimur stöðum
komi: lyfjafræði lyfsala.

24. Við 47. gr. Á eftir greininni komi svo hljóðandi

Bráðabirgðaákvæði.
Stúdentar þeir, er hófu nám í skóla Apótekarafélags Íslands haustið 1955, skulu

hafa sama rétt og nemendur Lyfjafræðingaskóla íslands til þess að taka próf við
læknadeild í lyfjafræði lyfsala, er veiti þau atvinnuréttindi, sem hingað til hafa
fengizt við fyrrihlutapróf.


