
Nd. 650. Nefndarálit [157. mál]
um frv. til l. um Háskóla íslands.

Frá menntamálanefnd.

Menntamálanefnd hefur athugað þetta frv. á nokkrum fundum, rætt það all-
ýtarlega og gerir við frv. nokkrar brtt., sem prentaðar eru á sérstöku þingskjali.
Sumar brtt. eru um atriði, sem nefndinni fannst að skýra þyrfti betur, eða atriði,
er frekar ættu heima í reglugerð en lögum, en aðrar tillögur breyta nokkuð efni
frv. Skal gerð nokkur grein fyrir þeim hér.

Nefndin álítur rétt að taka fram í 1. gr., að eigi skuli aðeins búa menn undir
embætti með námi í háskólanum, heldur skuli og lögð áherzla á að gera menn færa
til að sinna sjálfstætt vísindalegum verkefnum. Með batnandi afkomu þjóðarinnar
ætti hún að geta gert fleiri mönnum mögulegt að helga sig slíkum verkefnum.

Um þau ákvæði 4. gr., er fjalla um þátttöku stúdenta í fundum háskólaráðs,
hefur nefndin viljað gera þennan rétt stúdenta ótvíræðan, þá er mál stúdenta eru
rædd. Er það svo reglugerðaratriði að ákveða um, hvernig bezt sé að framkvæma
þetta, mætti m. a. gera það með þvi að láta stúdentaráð hafa þar fastan fulltrúa.
er viki, þegar sérstök mál væru rædd, er varða vísindaleg efni, veitingar embætta,
úrskurði um háskólagráður o. s. frv.

Þá áleit nefndin ekki rétt að slíta hin formlegu tengsl við atvinnudeild háskólans,
enda haldast þau í lögum um hana, og eigi væri það í samræmi við þann tilgang
háskólans um vísindalegar rannsóknir, sem áherzla er á lögð í 1. gr., að slíta nú
þessi tengsl við þá rannsóknarstofnun.

Brtt. við 14. gr. fer í sömu átt og brtt. við 4. gr., að gera rétt stúdenta ótvíræðan
um þátttöku í deildarfundum, þegar um þeirra almennu mál er að ræða.

Við 21. gr. gerir nefndin 9. brtt. sína. Ástæðan til hennar er sú, að nauðsynlegt
þykir sem stendur, að hægt sé að setja skilyrði um inntöku í tannlæknadeild og um
prófseinkunn viðvíkjandi inntöku í verkfræðingadeild, og er ekki ætlazt til, að
heimild til reglugerðar sé notuð frekar en um þetta tvennt, meðan þess er þörf.

Um 10. brtt. nefndarinnar, að fella 23. gr. brott, er ágreiningur i nefndinni, og
er það eina brtt., sem ágreiningur er um. Var sú brtt. samþykkt með 3:2 atkv. í
nefndinni.

Við 27. gr. gerir nefndin þá brtt. að setja í reglugerð ákvæðin viðvíkjandi prófum.
Samkvæmt núgildandi lögum er ekki takmarkað, hve oft stúdent megi þreyta próf.
Nefndin álítur, að ekki beri að þrengja þann rétt í reglugerð.

Þá hafa orðið nokkrar umræður og fram komið ýmsar tillögur frá ýmsum
aðilum um íslenzkt nafn á fræðigreininni "pharmacia". Nefndin ber fram tillögu
menntamálaráðuneytisins, upprunna frá landlækni, um að nefna þá grein "lyfja-
fræði lyfsala", og hefur það heiti þann kost að vera skýrt og skiljanlegt.

Bráðabirgðaákvæðið miðar að því að tryggja þeim stúdentum, er þegar hafa
hafið nám í þessari fræðigrein, að eigi verði vinna þeirra og lærdómur ónýtt með
lögum þessum, er lyfjafræði lyfsala er gerð að námsgrein í háskólanum.

Nánar verður gerð grein fyrir brtt. i framsögu.
Nefndin mælir með því sem heild, að frv. og allar breytingartillögur nefndarinnar

verði samþykktar, með þeirri einu undantekningu, er að ofan getur, að um 10. brtt.
er nefndin klofin.
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