
Nd. 203. Tillaga
til þingsáh’ktunar um Háskóla íslands.

Flm.: Magnús Jónsson, Ásgeir Ásgeirsson, Héðinn Valdimarsson.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni:

1. Að láta rannsaka, að hve miklu leyti og hvernig væri unnt að koma á fót und- 
irbúningskennslu við Háskóla Islands i þeim námsgreinum, sem þar eru 
ekki kenndar nú, til þess að stytta nám i þeim erlendis.

2. Að láta rannsaka, hvort ekki væri fæ rt að koma upp sumarnámskeiði i sam- 
bandi við Háskóla íslands, einkuin handa þeim útlendingum, sem nema vilja 
íslenzk fræði og kynnast íslandi og íslendingum.

3. Að láta rannsaka, með hverjum  hætti bezt verður fyrir komið framhalds- 
námi barna- og unglingakennara við Háskóla íslands og aukaprófum  vegna 
framhaldsnáms.

4. Að leggja fyrir Alþingi, svo fljótt sem unnt er, skýrslu um þessar rannsókn- 
ir og tillögur.



G r e i n a r g e r ð .
1. Undirbúningsnám við Háskóla íslands.

Háskóli vor er nú að verða tvítugur að aldri, og hefir liann verið að mestu 
óbreyttur frá uppliafi. Hann hefir séð emhættismannaefnum fyrir kennslu í guð- 
fræði, læknisfræði og lögfræði, og auk þess vcitt kennslu til meistaraprófs í ís- 
lenzkri málfræði, sögu og bókmenntum.

Allar aðrar námsgreinir liafa íslenzkir námsmenn eftir sem áður orðið 
að sækja til annara landa. Hafa verið veittir nám sstyrkir nokkrir til þess, og þó 
ekki líkt því eins mörgum mönnum og 11111 hafa sótt. Þessir nám sstvrkir hafa ver- 
ið miklu hærri en stúdentar fá við Háskólann hér, eins og eðlilegt er, og þó sjálf- 
sagt ekki verið þægilegra fyrir þá, sem þeirra liafa notið, að komast af en 
hina, sem lieima hafa stundað námið.

A þessu fyrirkomulagi eru náttúrlega m argir annm arkar. Má þar til nefna 
fyrst kostnaðinn. E r þar ekki átt aðeins við heina námsstyrkinn, sem veittur er, 
lieldur einnig og einkum það fé, sem þjóðin yfirleitt verður að borga út úr land- 
inu, til þess að kosta allan þennan fjölda manna erlendis. —- Þá er aftur á liitt að 
líta, að liér eru nú til menn, og verða fleiri og fleiri, sem eru prýðilega vel færir 
um að veita tilsögn í þessum greinum, en eiga erfitt með að afla sér atvinnu við 
kennslu; og auðvitað er enginn liörgull á því, að veita námsmönnum hér á landi 
annan þann beina, sem þeir nú verða að kaupa erlendis. — Enn má nefna það, 
live þjóð vor fer á mis við mikla menning við það, að láta allt þetta nám fara 
fram  erlendis, í stað þess að eiga miðstöð þessara fræða hér heima, með öllu því, 
sem henni fylgir af möguleikum til rannsókna, náms fyrir fieiri en þá, sem bein- 
línis keppa að fullnaðarprófi, og allskonar ávinning fyrir íslenzkt menntalíf. — 
Mætti m argt fleira til tína, svo sem það, hve m argfalt skaðlegra er fyrir menn 
að vera kom nir til útlanda og ef til vill eyða þar miklu fé, er þeir taka eftir því, 
að þeim muni ekki auðnast að halda áfram  á þessari sömu braut. Eru dæmi þess 
afarmörg, og væri mörgum manninum það hið mesta happ, að liafa getað kynnzt 
námi sínu hér heima i uppliafi. — Og loks verður stúdentastyrkurinn til náms 
erlendis þá fyrst að fullum notum, ef þeir, sem hann hljóta, hafa sýnt og sannað 
áður en þeir fá hann, að hann muni koma að notum.

Úr öllum þessum annm örkum  verður ekki hætt til fullnustu, að minnsta 
kosti ekki í bráðina. En þó má nú fullyrða, að úr sumum mætti draga, og úr 
öðrum bæta til fulls, með því að koma hér á fót undirbúningskennslu við Há- 
skólann i sem flestum þeim námsgreinum, sem stúdentar þurfa að sækja til 
útlanda.

Vísindafélag Islendinga, sem er einm itt skipað vísindamönnum i sem 
flestum greinum, einnig þeim, sem hér eru ekki kenndar, var eðlilegi aðilinn til 
þess að taka þetta mál til meðferðar. I því eru flestir kennarar Háskólans, svo 
að þar er jafnan náin samvinna milli. Félagið kaus nefnd til þess að athuga 
þetta mál, og komst hún að þeirri niðurstöðu, að vel væri gerlegt að koma jiess- 
ari kcnnslu á, án verulegs kostnaðar fyrir ríkissjóð, með því að láta kennsluna



vera aukastarf allm argra sérfræðinga. A liinn bóginn jiarf ekki að efast um, 
að óbeinn hagnaður að þessu fyrir búskap þjóðarinnar verður talsverður, auk 
menningargróðans, sem af því vrði.

En þá er að tala um sjálft fvrirkom ulag þessarar kennslu. Má þar benda 
á nokkrar mismunandi leiðir. Fella mætti ákvæði um liana inn í sjálf liáskóla- 
lögin, en nauðsynlegt er það ekki, og naumast heppilegt fyrr en reynslan liefir 
sýnt, hvernig því verður bezt liagað. Væri því að svo komnu eðliiegast að liafa 
ákvæði um þetta í sérstökum lögum.

Námsgreinir sum ar mætti fella inn í deildir þær, sem fyrir eru. T. d.
mætti bæta hagfræðinámi við lagadeild, málfræðinámi við heimspekideild og
stofna svo tvær nýjar deildir fyrir náttúrufræði og verkfræði. En í fyrstu að 
minnsta kosti er alveg eins eðlilegt að láta þessa undirbúningsfræðslu mynda 
eina deild, meðan ekki er séð, livernig tilraunin beppnast og livað af þessu 
reynist lífvænlegt.

Nokkur vafi er um það, hvaða stöður og nafnbætur kennarar eiga að 
liafa. Mætti vel vera, að auðveldara væri að fá viðurkenning og prófréttindi, ef 
þeir liétu prófessorar og dósentar, sem kennsluna annast. Þarf að athuga þetta 
allt vel.

Þá þarf og að undirbúa eða kynna sér undirtektir annara háskóla. Og 
ennfrem ur þarf að skoða betur kostnaðarhlið málsins.

Vegna alls þessa þótti eðlilegra að klæða þetta ekki nú þegar í frum- 
varpsform, lieldur flytja tillögu til þingsályktunar úni rannsókn og undirbún- 
ing málsins. En hraða ætti þeim undirbúningi sem mest, því að einsætt er, að 
koma þessari kennslu á sem allra fyrst, til jiess að um bætur þær, sem lienni 
fylgja, komi sem fyrst til greina.

Hér á eftir eru birt álit sérfræðinga um þetta mál.

2. Sumarnámsskeið í sambandi við Háskóla íslands.
Hugmyndin um sumarnámskeið við Háskólann, þar sem útlendingar gætu 

fengið æskilega tilsögn í íslenzkum fræðum, jafnfram t þvi, að þeir ferðuðust 
eitthvað 11111 og kynntust landi og þjóð, varð til í sambandi við alþingisliátíðina. 
Islendingur einn, sem búsettur er vestra, Dr. G. J. Gíslason í Grand Forks, 
liefir haft m ikinn áliuga á þessu og ræ tt það við ýmsa lærdómsmenn vestra. 
Hafa þeir tekið mjög vel í málið og talið, að þetta geti orðið ekki aðeins til 
gagns fvrir útlendingana, sem liingað vilja sækja, og fyrir Island, að kynna sig 
þessum mönnum, heldur geti þetta sumarnámskeið, ef vel gangi, með tíð og 
tíma orðið að stórfelldri stofnun, sem verði einn m eginstyrkur Háskólans.

Dr. Gíslason hefir ritað um þetta grein, sem 1111111 birtast i tím ariti bráð- 
lega, en er of löng til þess að taka liana í þessa greinargerð. En hann segir þar:

„Sumarskólahugmyndin . . . .  er einkum í því fólgin;
1. Að Háskóli Islands stofni til sumarkennslu, frá 1. júlím ánaðar til 

loka ágústmánaðar ár hvert, í íslenzkum og Norðurlandafræðum, ásamt öðr- 
11111 námsgreinum, sem eru sérkennilegar Islandi.



2. Að sérstök athygli verði veitt nám sþörfum útlendinga og að skólinn 
sé aðallega þeim ætlaður.

3. Að svo ágætlega sé til kennslunnar vandað, að liún, í sínum sér- 
fræðigreinum, skari fram  úr öðrum menntastofnunum, hvar sem leitað sé.

4. Að skólinn standi reiðubúinn til að uppfræða og aðstoða nemendur, 
á hvaða þekkingarstigi sem þeir eru í þessum fræðum, allt frá  byrjun til hinna 
dýpstu og flóknustu rannsókna.

5. Að útlendum mönnum verði gerð íslandsveran sem allra ánægjulegust 
og þeim gefið tækifæri, undir umsjón og leiðsögu kennaranna, til að kynnast 
sögustöðum og fegurð landsins.

6. Að í sambandi við sumarskólann (síðustu vikuna eða vikurnar) verði 
stofnað til alheims-ársþings kennara og sérfræðinga i Norðurlanda- og þar 
að lútandi fræðum.

7. Að Háskólinn gefi út vandað ársrit á svo mörgum tungumálum, sem 
þurfa þykir, og útbýti því víða um lönd á meðal háskóla og annara mennta- 
stofnana, stórblaða og tím arita, einkum þeirra, sem við menntam ál íast, og 
þeirra einstaklinga, sem eftir því æskja eða líklegt þykir, að meti innihald 
þess“.

Með þessu eru dregin fram  nokkur aðalatriði í málinu, en auðvitað má 
mjög m argt um málið segja, því til stuðnings, þó að ekki sé hér talið, þar sem 
aðeins er um að ræða hvatning til undirbúnings. 6. liðurinn er auðvitað ekki i 
beinu sambandi við sumarnámsskeiðið sjálft, en vel mætti vera, að það breiddi 
út vitneskju um þetta sumarnámsskeið, ef tækist að ná liingað mörgum full- 
trúum. Þá er ekki heldur nauðsynlegt að láta námsskeiðið standa eins lengi og 
hér er gert ráð fyrir. Viða m unu þau vera mánuður. Ekki er heldur alveg nauð- 
synlegt að lialda slíkt námsskeið á hverju ári.

Sumarnámsskeið svipuð þessu tíðkast mjög erlendis. Við þýzka háskóla 
m unu þau vera víða, og lögð mikil áherzla á, að þau sé ódýr og hentug. Aftur 
á móti virðast námsskeiðin við enska háskóla vera alldýr, og lögð mikil áherzla 
á, að þeir, sem þau sækja, kvnnist sem bezt og hafi ánægju af dvölinni.

Auðvitað yrði árangur af sumarnámskeiðinu mjög eftir því, hve dug- 
lega það væri rekið að því er snertir auglýsingar og slíkt, auk þess sem vanda 
yrði til kennslunnar. Mætti vafalaust vænta mikils styrks frá íslendingum vest- 
an hafs og vinum þeirra og Islands um þátttöku þaðan, og í Þýzkalandi myndi 
og m argur leggja þvi liðsyrði. Dr. Gíslason lagði mikla áherzlu á, að undinn 
væri bráður bugur að þessu, meðan alþingishátíðin og sú auglýsing, sem henni 
var samfara, væri ekki komin of langt undan landi.

Hér á eftir eru b irtar umsagnir tveggja lærdómsmanna erlendra (ame- 
rískra) um sumarnámskeiðshugmyndina.



Fylgiskjal I.

Álit sérfræðinga, er Vísindafélag íslands skipaði, um undirbúningsnám
við Háskóla íslapds.

Undirbúningsnám í náttúrufræðum  við Háskóla Islands.
Þeir, sem lesa dýrafræði, grasafræði, jarðfræði, landafræði og fleiri sér- 

greinar við erlenda liáskóla, verða allir að nema ákveðin undirstöðuatriði i 
þessum greinum, sem eigi þarf nein sérstaklega kostnaðarsöm tæki til að kenna, 
og ætti því að vera hægt að kenna hér í Reykjavík og prófa nemendur í, svo 
að það spari þeim 1—2 vetra nám við háskóla erlendis.

Heimspeki  verða þeir að lesa, er stunda náttúrufræði við liáskóla hér á 
Norðurlöndum og taka próf í henni fyrsta veturinn. í Þýzkalandi er heimspeki 
ekki skyldunámsgrein fyrir náttúrufræðinga. Síðastliðinn vetur las einn íslend- 
ingur, er ætlaði sér að lesa náttúrufræði, heimspeki hér við háskólann og lauk 
prófi i henni. Nú i vetur stundar liann nám við Hafnarháskóla og var heim- 
spekipróf hans tekið fullgilt.

Jarðfræði: Meginatriði jarðfræðinnar verða þeir að nema, er ætla sér 
að lesa dýrafræði, grasafræði, landafræði og aðrar sérgreinar náttúrufræðinn- 
ar erlendis, t. d. bergfræði, fjsiska jarðfræði og sögulega jarðfræði, eða um 
steingerfinga og jarðlagaskipun.

Til þessarar kennslu myndi þurfa:
1) Sýnishornasafn af bergtegundum og algengum steintegundum og safn af 

einkennissteingerfingum ýmsra jarðsögutímabila. Hér heima má viða að með 
frem ur auðveldu móti góðum stofni að slíku safni. Hefi ég þegar mikið til 
að velja úr i söfnum þeim, er ég hefi dregið saman. Annað, sem mest væri 
þörf á, myndi vera hægt að fá frá  erlendum jarðfræðisöfnum, í skiptum 
f j r i r  íslenzka steina og bergtegundir.

2) Skuggamyndavél til að sýna gagnsæjar og ógagnsæjar myndir.
3) Tæki til steinaákvarðana kosta ca. 15 kr. á nemanda, væri nemendum sjálf- 

um ætlað að eignast þau. Revndar yrði á þessu stigi engin áherzla lögð á 
steinafræði (Mineralogi). En þó væri sjálfsagt að veita nemendum leiðbein- 
ingu í að ákveða steina og leita eftir svörunum frum efna í steintegundum. 
Mætti vel setja það í samband við nám þeirra í efnafræði.

Við báskólann í Hamborg ganga rúm ir 90 fyrirlcstratím ar í þetta nám. 
En ég bygg, að liér gætu nægt við þetta nám 60—70 fyrirlestrar. En að auki 
þyrfti talsverðan tima til æfinga og exkursiona. Vér ernm mjög vel settir hér í 
Reykjavík með verkefni úti í jarðfræði, þar eð nærri hænum eru bæði marg- 
breytilegar typiskar gosmyndir og einnig molaberg eða sediment, og stutt að 
fara til annara staða, er ágæta fræðslu geta veitt í íslenzkri jarðfræði og einnig 
í almennri jarðfræði. E r hér gnægð hentugra æfingaverkefna handa nemend- 
um, er þeir gætu æft sig á og unnið að undir leiðsögn kennara.

Grasafræði: Hér yrði að sjálfsögðu aðalálierzlan lögð á almenna grasa-



fræði (Morphologi, Fysiologi etc.). Til slíks náms þarf smásjár, helzt eina handa 
hverj um nemanda við æfingar, og ýmislegt af efnuiii, sem þarf til að húa til 
preparöt. Hnífa, nálar, tengur leggja nemendur sér til sjálfir, og kostar það 
lítið, og þurfa þau tæki eigi að vera fyrirferðarm eiri en svo, að þeir geti geymt 
þau í vasa sinum. Auk þess þarf að vera völ á lifandi plöntum að vetrinum, 
liæði til æfinga og skýringa á ýmsu í kennslunni. Mætti sjá fyrir því með dá- 
litlum vermiskála. Ennfrem ur hentugar veggmyndir og skugganiyndavél etc. 
í Hamborg fara 40 fyrirlestrartím ar og 40 verklegir æfingatím ar til slíks byrj- 
unarnáms í grasafræði. Meira ætti ekki að þurfa liér.

Dýrafræði.  I þeirri grein mundi verða lögð aðaláherzlan á almenna dýra- 
fræði og samanburð liryggdýra og jafnvel liryggleysingja. Ennfrem ur ana- 
tomiskar æfingar, og nemendur um leið æfðir i að nota smásjár, til að atliuga 
ýmsar vefjartegundir dýra, preparera þau og teikna myndir af slíkum pre- 
parötum.

Aðaláhöldin til þessa náms eru smásjár og ýms smærri fylgitæki þeirra, 
og ennfrem ur skálar og geymsluílát fyrir dýr, sem notuð eru til æfinga. Við 
fyrirlestra þyrfti myndir, eitthvað af afsteypum eða niótum og ef til vill lítils- 
háttar af útstoppuðum dýrum. Mikroskopisk preparöt ættu nemendur mest að 
búa til sjálfir eftir leiðsögn kennarans. Vér liöfuin liér í Reykjavik svo greiðan 
aðgang að fjölhreyttu sædýralífi til verklegra æfinga, að slík hhnmindi munu 
vera fágæt við háskóla erlendis. ()g kostnaðarlítið er að skreppa með neniend- 
11111 á varðskipi, er fengist við rannsóknir, til að kynnast d\Talífi á meira dýpi 
og lengra frá landi.

Við háskólann í Hamborg eru ætlaðir ca. 80 tím ar til fyrirlestra í dýra- 
fræði og jafnm argir til æfinga fyrstu 3—4 semestrin.

Kostnaðaráætlun sleppi ég að gera að þessu sinni iiin kennsluna.
Eðlisfræði og efnafræði. Þessar greinar þurla náttúrufræði-stúdentar að 

taka sem byrjunarnám . Félli sú kennsla að sjálfsögðu saman við kennslu lækna 
og verkfræðinga í þessum greinum að ineira eða minna leyti, og engin auka- 
áhöld myndi þurfa vegna nemenda í þessum greinum. I háskólanum í Ham- 
liorg fara ca. 100 tím ar til kennslu í hvorri greininni fyrir sig fyrstu semestrin.

Að minni ætlan myndu þeir, sem náttúrufræði kenna í barnaskólum og 
alþýðuskólum, þurfa að sækja slíka náttúrfræðikennslu við liáskólann, til þess 
að geta talizt fullfærir til að kenna þessar greinar, því að hingað til hefir undir- 
búningsnám þeirra undir slíkt kennslustarf verið allt of ófullkomið.

Það er vafalaust, að hákólar á Norðurlöndum myndu taka gilt þetta und- 
irhúningsnám hér heima, eftir prófum eða vottorðum frá liáskólanum liér, ef 
hægt er að sýna fram  á, að kennslan liafi farið fram  eftir föstu skipulagi. En 
auðvitað yrði að taka nokkurt tillit til þess, livaða erlenda liáskóla nemendur 
ætla að sækja, að byrjunarnám inu loknu.

í þýzkum báskólum 1111111 mega spara þriggja semestra nám með tveggja 
vetra undirbúningsnánii hér lieinia í þessum greinum.

Laugarnesi, 1931.
Guðm. G. Rárðarson.



P. S. Frá mag. sc. Arna Friðrikssyni hefi ég fengið ítarlegt álit um Ijyrjunarnám 
í grasafræði og dýrafræði, miðað við kennslu i Hafnarháskóla. Læt ég það fylgja 
þessari greinargerð.

G. G. Bárðarson.

Undirbúningsnám í dýrafræði og grasafræði við Háskóla íslands.
I tilefni af því, að Vísindafélag Islendinga hefir skipað nefnd til þess að 

athuga, að hve miklu leyti Islendingar geti stytt útivist þeirra stúdenta, sem 
verða að sækja nám sitt til erlendra háskóla, með undirbúningskennslu liér, 
liefir lir. próf. Guðm. Bárðarson, sem er einn í nefndinni, snúið sér til mín 
með þessar spurningar og beðið mig að svara þeim með umsögn á málinu:
1. Væri hægt að veita hér heima 1—2 ára undirbúningskennslu í þessum grein- 

um (jurtafr. og dýrafræði), svo að það sparaði jafnlangt nám við háskóla 
erlendis ?

2. Hvaða fög væri hægt að kenna hér?
3. Hvaða tæki mætti bjargast við við kennsluna, svo viðunanlegur árangur 

fengist ?
4. Hver myndi verða kostnaðurinn?

Mér finnst lítill vafi á því, að veita megi hér undirhúningsmenntun í 
jurtafræði og dýrafræði, en vil mæla með því, að nám stím inn hér sé tvö ár, en 
ekki eitt. Við náttúrufræðinám  standa stærðfræðistúdentar mun betur að vígi 
en máladeildarmenn. Báðum þyrfti að kenna cfnafræði sem undirhúnings- 
fag, í líkum mælikvarða og læknanemum, eða ef til vill lítið eitt meira (bæði 
kvantitat. og kvalitat. æfingar). Ennfrem ur þyrfti að kenna máladeildarstúdent- 
um eðlisfræði, i líku sniði og nú er kennt i stærðfærðideild Menntaskólans, en 
leggja sérstaka áherzlu á að útskýra og fara með áhöld, seni nú eru notuð við 
rannsóknir í flestum vísindagreinum (t. d. öll optisk áhöld, mælitæki, analysu- 
áhöld o. fl.). *

Eðlisfræði og efnafræði eru nauðsynleg undirhúningsfög hinnar eiginlegu 
náttúrufræði, og mætti hæglega ljúka prófi í þeim eftir fyrsta námsvetur, á- 
samt lieimspekinni, og þyrfti það próf að vera jafngilt samskonar prófum við 
aðra háskóla í nágrannalöndum vorum. Heimspekin er að niörgu leyti æskileg 
náttúrufræðingum, vegna skilnings á sögu náttúrufræðinnar.

Hvað nú jurtafræði og dýrafræði viðvíkur, mætti haga náminu þannig, 
ef gert er ráð fyrir tveggja vetra eða fjögurra missira námi:
I. Jurtafræði.

1. missiri. Fyrirlestrar uni ytri gerð plantnanna (morphologia), 2 stundir 
á viku.
Fyrirlestrar og æfingar uni innri gerð plantnanna (anatomia), 
2 stundir á viku.

Samtals 4 stundir á viku.



2. missiri. Fyrirlestrar um íslenzkar plöntur, 2 stundir á viku.
Æ fingar í jurtaákvörðun, 2 stundir á viku.

Samtals 4 stundir á viku.
3. missiri. Fyrirlestrar um lífeðlisfræði (physiologi), sellufræði (cytologia)

og fósturfræði (embryologia), 3 stundir á viku.
Æ fingar í lífeðlisfræði, 3 st. á viku,

Samtals 6 stundir á viku.
4. missiri. I'yrirlestrar um skyldleikakerfið (systematik), 4 stundir á viku.

Yfirhevrslur 2 st. á viku.
Samtals 6 stundir á viku.

A fyrsta missiri er stúdentunum ætlað að læra um ytri og innri byggingu 
plantnanna, bæði með fyrirlestrum  og æfingum, allt að því eins nákvæmlega og 
tíðkast við erlenda háskóla, þar sem jurtafræði er lieimtuð sem aukafag, með 
öðrum greinum náttúrufræðinnar. Þegar ýtarleg þekking í morphologiu og ana- 
tomiu er fengin, er lagður grundvöllurinn undir starf næsta missiris, en það er 
að kynna nemendunum íslenzkar jurtir, allflestar íslenzkar blómplöntur (þó ekki 
hieracium- og taraxacum-afbrigðin, sem engir þekkja nema einstöku sérfræð- 
ingar í þeim greinum. Á hinn bóginn ættu nem endurnir að þekkja nytjaplöntur 
vorar, svo sem starir og grös, til hlítar) og helztu gróplöntur íslands, nefni- 
lega pteridophytana, sem hér vaxa, og helztu mosa, skófir og þörunga. Þetta 
missiri ætti að verja tveim tímum vikulega til ákvarðanaæfinga, svo sérhver 
af nemendunum yrði fullfær uni að skilgreina blómplöntutegundir vorar. Svo 
kem ur sumarfríið. og ætti þá að leggja hverjum  nemanda þá skyldu á lierðar að 
safna að minnsta kosti 200 íslenzkum plöntum, og skila þeim til eftirlits til 
kennarans, að sum arfríinu loknu.

Þriðja missirinu ætti að verja til þess að kynna nemendunum lífeðlis- 
fræði (physiologia), sellufræði (cytologia) og fósturfræði (embryologia) 
plantnanna, og í sambandi við þessa kennslu, sem ætti að fara fram  í fyrirlestr- 
um, yrði að lieimta æfingar í lífeðlisfræði, til skýringar á lielztu lifsfyrirbrigð- 
uni plantnanna. Þessar æfingar ætti að velja meðal þeirra, sem alstaðar tíðkast 
við erlenda skóla, og liaga valinu þannig, að þær æfingar, sem krefjast ein- 
faldastra og ódýrastra álialda, væru látnar sitja í fyrirrúm i, en liinar látnar 
mæta afgangi. Sérhver nemandi ætti að gera nákvæma skýrslu yfir hverja æf- 
ingu, og skýrslurnar yrði að geyma og sýna við þann háskóla, sem valinn yrði 
til franihaldsnáms, og við þann háskóla gæti þá nemandmn bætt við þeim æf- 
ingum, sem þurfa þætti, og fengið að vinna að þeim eftir sérstöku samkomu- 
lagi við kennarana þar.

Loks ætti að verja fjórða missirinu til þess að kynna íieniendununi skyld-- 
leikakerfi plantnanna, með fjóruni fyrirlestrum  á viku. Sérstakt tillit ætti að 
taka til jurtagróðurs Norðurlanda, lielztu nvtjaplantna heímsins, sem og allra 
þeirra tegunda og ætta, sem mikilsverðar eru sem liðir i skyldleikakerfinu. Enn- 
frem ur þyrfti að liafa yfirlieyrslur tvisvar sinnuni á viku.

Nám með þessu sniði ætti að geta gert ötuluni nemendum það kleift að 
standa allt að þvi jafnfætis félögum sínum i öðrum löndiun, sem taka próf í 
jurtafræði sem aukafagi. Vitanlega tekur það langan tíma og Iiefir nokkurn



kostnað í för með sér að koma upp safni til stuðnings við kennsluna, og fram - 
haldsnámið yrði þá einkum fólgið í því að lesa það, sem lært var, undir próf
við erlendan háskóla, kynna sér „preparötin“ þar og fullkomna æfingarnar. En
ef duglega er starfað og góðir nem endur yrðu til þess að fara utan fyrstu árin, 
ætti að fara svo, að prófið hér yrði viðurkennt sem aukafagspróf í jurtafræði. 
að minnsta kosti við suma erlenda háskóla.
II. Dýrafræði.

Af ýmsum „praktiskum “ ástæðum þyrfti að liaga dýrafræðináminu 
nokkuð öðruvísi en jurtafræðinám inu, t. d. á þessa leið:

1. missiri. Fyrirlestrar um selluna og vefina (cytologia og histología),
1 stund á viku.
Æ fingar í histolog. 1 stund á viku.
Fyrirlestrar í ættgengisfr. (genetik) 1 st. á viku.
Fvrirlestrar í fósturfræði (embryologia) 1 si. á viku.

Samtals 4 stundir á viku.
2. missiri. Fyrirlestrar um lægri dýr (invertebrata) 2 st. á viku:

Æ fingar i byggingu invcrtehr. (invertibrat-zootomi) 2 stundir
á viku.

Samtals 4 stundir á viku.
3. missiri. Fyrirlestrar í lífeðlisfræði (physiologia) 2 st. á viku.

Yfirheyrslur í lífeðlisfræði 1 st. á viku.
Yfirhey^slur í lægri dýrum 2 st. á viku.
Komparativ og svstematisk anatomia vertebratanna (hryggdýr),
fyrirlestrar, 3 stundir á viku.

Samlals 8 stundir á viku.
4. missiri. Fyrirlestrar uni útbreiðslu og skyldleika bryggdýranna, 2 stund-

ir á viku.
Æ fingar í anatomiu hryggdýranna, 3 stundir á viku.
Yfirheyrslur í hryggdýrunum, 3 stundir á viku.

Samtals 8 stundir á viku.
Eins og sjá má á þessu yfirliti, er stúdentunum ætlað að kvnnast sellu og 

vefj um dýranna, ásamt þróun þeirra og ættgengislögniálum hins lifanda lieims, 
öllu á fyrsta missiri. Með æfingum í liistologiu er þeim ætlað að þekkja vefi og 
sellur dýranna undir smásjánni. og ættu tilbúin preparöt að notast við kennsluna. 
Jafnfram t æfingununi eiga yfirlieyrslur að fara fram.

Hvað fósturfræðinni viðvíkur, verða neniendurnir að læra um fyrstu 
þróunarstig dýranna, svo sem gastrulation og „blaðmyndun“ (ektoderm, endo- 
derm og mesoderm), og hinar morpliologisku og homologisku þýðingu þessara 
blaða í dýraríkinu, til skýringar á eðli skyldleikakerfisins, sem seinna kem ur til 
sögunnar.

Á öðru missiri ætti að gera sér far uni að setja nem endurna inn í hygg- 
ingu og skyldleika hinna lægri dýra (invertebratanna), með fyrirlestrum , og æfa 
þá í meðferð og ákvörðun á þessum dýrum, með æfingum, sem einnig eiga að 
festa byggingu dýranna í minni þeirra.



í sum arfríinu ættu stúdentarnir að safna nokkru af íslenzkum dýrum, 
eftir samkomulagi við kennarana, og gæti það orðið grundvöllurinn undir eða 
byrjunin á topografiskri rannsókn á dýralífi íslands, sem ekkert hefir verið 
fengizt við hér áður, en nauðsyn er á að hyrja hið bráðasta, ef við eigum ekki að 
verða eftirbátar annara þjóða eða láta útlendinga eina um starfið. Svo þyrfti 
að sjálfsögðu að fara nokkrar rannsóknarferðir með neniendununi, sérstaklega 
vor og liaust, t. d. með skipum, til þess að kynna þeim sjávarlífið i höfum voruni, 
einkuni svifið, til vatnanna og annara staða, svo þeir verði fæ rir 11111 að vinna af 
eigin ranim leik i sjálfri náttúrunni.

A þriðja missiri, þegar stúdentarnir liafa fengið nægilega undirstöðu i 
eðlisfræði og efnafræði, ætti að flytja fyrirlestra uni lífeðlisfræði dýranna, og 
lialda jafnfram t yfirheyrslur.Ennfreniur ætti að liafa yfirheyrslur í skyldleikakerfi 
lægri dýra og halda fyrirlestra 11111 byggingu (komparativ anaíomi) hryggdýranna.

Á fjórða missiri ætti að halda fyrirlestra um system hryggdýranna og 
hafa yfirlieyrslur og æfingar um hryggdýrin.

Með kennslu í þessu sniði ættu stúdentarnir að standa fullkomlega jafn- 
fætis félögum sínum við erlenda háskóla að nániinu loknu, ef vel er á haldið. 
Þeir ættu engar æfingar að þurfa að gera við erlenda háskóla, ef þeir liefðu þar 
dýrafræði sem aukafag, en einungis kynna sér preparötin og ganga undir próf. 
Það ætti að fara svo áður en langt liði, að próf í faginu liér heima yrði viður- 
kennt við erlenda háskóla, þegar við liöfum safn til stuðnings við kennsluna.

Yfirleitt ætti það að vera óþarfi að senda stúdenta til annara landa til 
náms, nema í sérfræðigreinum, þar sem við eigum og erum að eignast fleiri og 
fleiri menn, sem vel geta tekið að sér að veita alla almenna m enntun í fögunum 
og búa stúdentana undir aukapróf, eða lialda aukapróf hér, þegar við getum 
fengið það viðurkennt.

Allt það, sem hér liefir verið sagt, er svar við fyrstu spurningunni. Það er 
hægt að kenna jurtafræði og dýrafræði hér heima á tveim árum, og spara þannig 
að minnsta kosti tveggja ára nám við erlenda háskóla. Einnig er liér liægt að 
kenna allar greinar og öll fylgifög dýrafræðinnar og jurtafræðinnar.

Tæki þau, sem bjargast má við við þessa kennslu, eru frekar fá og ódýr, 
nefnilega einföldustu áliöld til æfinga (þó nokkrar sm ásjár), talsvert af prepa- 
rötum  og nokkuð af bókum. Allt þetta yrði að kaupa sm átt og smátt, til dæmis 
á fimni árum , en lir því halda þvi við og auka nokkuð. Mér þykir líklegt, að 
nóg væri að veita ca. 1500 kr. til kaupa tvö fyrstu árin, svo 1000 kr. livert ár i 
þrjú ár, en úr því ca. 500 kr. á ári.

Svo er sá kostnaður, sem sjálf kennslan niyndi liafa í ío r með sér. Sjálf- 
ir tím arnir eru:
1. t jurtafræði 10 (4 i yngri deild, 6 i eldri).
2. 1 d\Tafræ ði 12 (4 í yngri deild, en 8 i e ld ri), nem a fyrstu  árin, þegar cngin  

eldri deild er til, þá er nániið  aðeins 4 tím ar í hverju  fagi.
Hér við bætist undirbúningur kennaranna; þeir þurfa að liúa til yfirlits- 

myndir til fyrirlestra, fara rannsóknarferðir með neniendununi, leiðrétta æf- 
ingarnar og söfn neniendanna og liafa miklar bréfaskriftir, einkum fyrstu árin, 
meðan ekkert er til.



Ef starfið á að vera aðeins sæmilega launað, þýðir ekki að hjóða minna 
en ca. 8,00 kr. pr. kennslustund, eða 3000 kr. á ári fyrir jurtafr. (háðar deildir), 
en 3600 kr. fyrir dýrafr. (báðar deildir). Fyrsta árið, sem kennsla fer fram , 
yrði þá kennslukostnaður 4 X 300 kr., eða 1200 kr. fyrir hvort fag, eða 2400 kr. 
samtals fyrir bæði fögin. Allur kostnaðurinn yrði þá liér urn bil þessi:

1. árið: 2400 kr. fyrir kennslu. 2. árið: 6600 kr. fyrir kennslu.
1500 — til áhaldakaupa. 1500 — til kaupa.
3900 kr. samtals. 8100 kr. samtals.

3., 4. og 5. árið:
6600 kr. til kennslu. Úr því: 6600 kr. til kennslu.
1000 — til kaupa. 500 — til kaupa.
7600 kr. samtals. 7100 kr. samtals.

Þetta er vitanlega laus áætlun, en búast má við, að eitthvað meira þyrfti 
til kaupa, en það er óhætt að gera ráð fyrir, að kostnaðurinn færi ekki fram  úr 
ea. 5000 kr. fyrsta árið, ca. 10000 kr. annað árið, ca. 8000 kr. þriðja, fjórða og 
fim m ta árið, en varla fram  úr 7500 kr. úr því.

Ég vil eindregið leyfa m ér að mæla með því, að deild sem þessi verði sett 
á stofn hér við háskólann, þvi bæði er það ótvírælt sparnaður fyrir þjóðina og 
stórkostleg menning fyrir landið. Eins og nú stcndur á, fara þeir stúdentar, sem 
sækja náttúrufræðinám  til erlendra háskóla, oft mjög á mis við það, sem þeim 
er þörf á að læra um íslenzka náttúru, og fáir eru til þess erlendis að vckja áhuga 
þeirra á „problem unum“ hér heima.

Hér er að ræða um menntastofnun, sem hæði veitti almenna menntun 
í þeim fögum, sem tekin yrðu til ineðferðar, og gróðursetti praktisk og vísinda- 
leg áhugamál í eðli þeirra, sem húast til að gegna störfum  liér. Ennfrem ur ætti 
deildin, þegar tím ar líða fram , að verða vísindastofnun, þar sem sérhver ís- 
lenzkur vísindamaður á þessu sviði ætti athvarf, og héðan yrði nemendum stefnt 
út um landið til þess að safna gögnum til rannsókna og taka þátl í rannsóknum 
með kennara í hroddi fylkingar.

Svo er eitt atriði enn. Þessi stofnun myndi sjálfsagt verða sótt af mörg- 
um stúdentum, sem ekki ætluðu sér fram haldsnám  í öðrum löndum, og væri 
það mikill vinningur fyrir íslenzka náttúrufræði, enda ekki vanþörf á slíkum 
vinningi, þar sem skortur er á náttúrufræðingum, og mikill hluti af nátlúru- 
fræðiemhættum landsins er skipaður lítt liæfum mönnum.

Reykjavík, 13. apríl 1931 
Árni Friðriksson.

Um undirbúningsnám í verkfræði við háskólann.
Tilhögun á námi við verkfræðingaháskóla í Þýzkalandi, Sviss, Xorður- 

löndunum 4 og þeim löndum öðrum, er sniðið liafa skólafyrirkomulag sitt eftir 
þýzkri fyrirm ynd, er, að því er ég hezt veit, mjög svipuð.



Inntökuskilyrðin er mjög lík og samsvara stúdentsprófi úr stærðfræði- 
deild eða jafnmikilli undirstöðukunnáttu, sem fengin er á annan hátt, í stærð- 
fræði, eðlisfræði og efnafræði, auk alm ennrar m enntunar á borð við gagn- 
fræðapróf. Hafa m argir skólar undirbúningsnámskeið fvrir þá, sem ekki liafa 
viðurkennda undirbúningsmenntun, og er þá próf eftir námskeiðið jafnfram t 
inntökupróf í háskólann.

Háskólanáminu er öllu skipt niður á 8—9 semester, og er þá 9. semestrið 
aðeins helgað sérstöku prófverkefni og próflestri, en fyrirlestrar eða aðrar æf- 
ingar við skólann sjálfan eru engar, aðrar en ef til vill einhver examinatoria 
undir burtfararprófið. Hefir þótt fara tiltölulega of mikill tími í þelta, miðað við 
notin, og liafa þvi m argir skólar sleppt 9. semestrinu og hafa burtfararprófið 
undireins i lok 8. semestersins.

Náminu á þessum 8 semestrum er skipt i 2 aðalkafla. E r fyrri kaflinn 
undirbúningsnám undir hið eiginlega verkfræðinám og er að mestu sameigin- 
legt fyrir allar greinar verkfræðinnar. Tekur þessi kafli yfir 4 semester eða 
helming námstímans, og endar þá með svo kölluðu fyrrihlutaprófi í lok 4. 
semesters.

Þá byrjar liið eiginlega verkfræðinám, og greinist það í 4—6 aðalgreinar, 
er liver um sig greinist aftur í 2 eða fleiri sérgreinar. Þessu seinni liluta námi, 
sem er sívaxandi vegna fram fara verkfræðinnar, er nú orðið viða tvískipt, 
þannig að í lok 6. semesters er tekið próf í aukafögum þeim, sem tilheyra liverri 
aðalgrein verkfræðinámsins, og síðan er tekið fullnaðarprófið í aðalgreinunum 
í lok 8. semesters.

Sumir skólar eru þó farnir að flytja aukafögin, eins og t. d. Teknologi 
(efnis- og áhaldafræði) fram  í fvrri hluta námið, en hinsvegar er i reglugerð- 
um skólanna ákvæði um það, að ef nemanda vantar eitthvað af aukafögum í 
fyrrihlutaprófið, þá geti hann tekið próf í þvi sérstaklega, og eins próf í þeim 
fögum, er meiri kröfur eru gerðar til en Iiann hefir próf í áður. Þarf hann ekki 
að taka upp allt fyrri hluta prófið þess vegna. Aðalgreinir síðari hluta námsins 
eru venjulega þessar:

1. Byggingarverkfræði.
2. Vélaverkfræði.
3. Rafmagnsverkfræði.
4. Kemi- eða verksmiðjuverkfræði.
5. Námaverkfræði.
6. Húsgerðarlist.

Það eru aðeins sumir háskólanna, sem kenna allar þessar aðalgreinar. í  Dan- 
m örku er t. d. engin námafræði kennd sem aðalgrein og liúsagerðarlist er ekki 
kcnnd þar á verkfræðingaskólanum, heldur í sérstökum skóla (Kunstaka- 
dem iet).

Til eru skólar, sem ekki kenna nema eina þessara aðalgreina, t. d. náma- 
verkfræði, og jafnvel ekki nema hluta úr aðalgrein, svo sem skipasmíðaverk- 
fræði, sem annars er talin sérgrein vélaverkfræðinnar.

En hvernig svo sem námið greinist, þá er undirbúningsnámið 4 semestrin



mjög likt, ef skólinn á annað borð\ hefir réttindi til að veita háskólapróf í 
náminu.

Þar sem ekki getur verið um annað að ræða, að svo stöddu, liér hjá okk- 
ur en að veila kennslu í hinu sameiginlega undirhúningsnámi eða fyrri hluta 
verkfræðináms, skal sá hlutinn athugaður liér nokkru nánar.

Það, sem sagt verður um nám sgreinarnar og stundafjölda, styðst við 
reglugerð danska háskólans og háskólans i Darmstadt, er ég liefi séð, en þær 
eru 111 jög líkar.

Xám sgreinarnar og námstíminn til fyrri hlutans eru þessi:
1. Stærðfræði  4—5 stundir á viku öll semestrin.
2. Mekanik  uni 3 stundir á viku í 3 semester.
3. Deskriptiv Geometri  3— 1 stundir á viku í 3 semester.
4. Teikning  um 18 stundir á viku í 2 semester og

— um 12 stundir á viku í 2 semester. 
ö. Eðlisfræði  uni 4 stundir á viku í 4 semester.
(5. Eðlisfræðitilraunir 3 stundir á viku (1 dagur) í 1 semester.
7. Efnafræði  um 4 stundir á viku i 2 semester.
8. Efnafræðitilraunir  3 stundir á viku (1 dagur) í 1 semester.
9. Jarðfræði  11111 4 stundir á viku í 2 semester.

Fyrir þá, sem ætla að leggja stund á efnaverkfræði, er cfnafræðinámið 
nokkru meira en hér að ofan er talið, og auk þess kennd steina- og kristalla- 
fræði, en jiá er stærðfræði og teiknikennsla að sama skapi miiuii. Svipað má 
segja um liúsgerðarlistina; þar er teiknikennslan meiri, einkuin fríhendisteikn- 
ing eða listteikning, en þá er m inna' i hóklegu fögununi og tilraununum.

í öllum þessum fögum er kennt almennt yfirlit og undirstaða, en engar 
sérgreinar þeirra teknar út af fyrir sig, og er kennslan bæði niunnleg og skrifleg 
auk hins verklega í suinum fögunum.

Til þess að kenna munnlega og skriflega námið útheimtist ekki nein sér- 
stök tæki, og hér eru nienn til með embættispröfi í stærðfræði, cr fæ rir eru uin 
að kenna stærðfræði, mekanik, deskriptiv geometri, og aðrir með emhættispróf 
í eðlisfræði og efnafræði, er fæ rir væru að kenna efnafræði og eðlisfræði þá, sem 
útheimtist til fyrri liluta prófs.

Til þess að geta fram kvæm t tilraunirnar i eðlisfræði og cfnafræði jiarf 
tilraunastofn. Að því er efnafræðina snertir er mjög auðveit að koma tilraun- 
ununi fyrir í samhandi við efnafræðikennslu læknadeildarinnar, því að jiað er 
alveg sama námið fyrir alla, nema efnaverkfræðinga, en sé uin jiá að ræða, 
verða þeir tæplega fleiri en 1 eða 2 á ári, og á að vera auðvelt að liafa þá í til- 
raununi með læknaneniununi, en sníða verkefni þeirra eftir iiáminu. (ietur þessi 
efnafræðikennsla verið þarna til fram liúðar í sambandi við efnafræðikennslu 
læknadeildarinnar.

Tilraunir í eðlisfræði er fyrst um sinn ekki hægt að liafa öðruvísi en í 
samhandi við eðlisfræðitilraunir stærðfræðideildar menntaskólans. Er liægt að 
nota þar sama kennara og sama húsplássið. Það þarf ekki annað en kaupa þang- 
að nokkuð fleiri tilraunatæki, sem ekki getur kostað stórfé.

Til teiknikeniislunnar, sem er alltimafrek, þarf sérstaka kennslustofu, en



að öðru leyti engin tæki. Ef ekki er til húsnæði í sjálfum háskólanum, er auðgert 
að leigjá stofu undir þá kennslu livar sem er, eða semja um að fá liana í sam- 
handi við teiknikennslu Iðnskólans. Þar k en n a . meðal annara verkfræðingar 
teikningu, er fæ rir eru 11111 að veita þá tilsögn í teikningu, er þarf til verkfræði- 
náms, annars en húsagerðarlistar, en í listteikningu geta háskólagengnir liúsa- 
m eistarar og listanienn veitt tilsögn. Þótt eðlisfræðitilraunununi og teiknikennsl- 
unni yrði þannig fyrst 11111 sinn komið fyrir í samhandi við aðra skóla, getur 
það ekki orðið til fram húðar; ekki af því, að kennslan verði í sjálfu sér ófull- 
nægjandi, lieldur af liinu, að það er æskilegast, að öll kennsla, er háskólinn veitir, 
fari fram  í deildum lians sjálfs, þá þarf ekki að taka tillit til annara og kennslan 
verður því fullkomnari. Háskólinn þarf þvi að koma sér upp síðar eðlis- 
fræðitilraunastofu og teiknistofu. Xú er svo ástatt, að húsnæði efnafræðitilrauna- 
stofunnar er orðið ófullnægjandi og í ráði er að koma upp tilraunastofum fyrir 
atvinnuvegina í samhandi við háskólann, og sömuleiðis er í ráði að reisa liá- 
skóláhyggingu áður en langt um líður. Má gera ráð fyrir, að i þessum hygging- 
arráðagerðum verði efnafræðitilraunastofunni fyrirhugað viðunandi liúsnæði 
vegna læknadeildarinnar. Ef þá er jafnfram t séð fyrir húsnæði lianda tilraunum 
í eðlisfræði og teiknikennslu, er auðvelt og kostnaðarlítið að húa svo um að því 
er húsnæði snertir, að veita megi liér fullkomna kennslu til fyrri hluta verk- 
fræðináms.

Hér að franian liefir þá verið sýnt fram  á:
1. Að hér sé völ á kennurum  til þess að veita stúdentum fullkomna kennslu 

til fyrri liluta verkfræðináms, eins og það er i Þýzkalandi, Xorðurlöndum 
og víðar.

2. Að koma megi fyrir verklegu kennslunni, tilraunum  og teikningu þegar i 
stað, svo viðunandi verði.

3. Að auðvelt sé að koma kennslunni í viðunandi horf í samhandi við fyrir- 
hugaðar byggingar.

Stúdentafjöldinn, sem verkfræðinám stundar, er i Arhók Hagstofunnar 
talinn að vera 16 veturinn 1929—1930. E r jiessi tala stöðugt vaxandi sem stend- 
ur. Eru flestir þessara stúdenta í Þýzkalandi og Danmörku, og á þá við 11111 
langflesta þeirra sú námstilhögun, sem liér er lýst að fram an. Auk þess eru 
taldir 6 stúdentar í stærðfræði og eðlisfræði og 4 í náttúrufræði, og má segja 
11111 þá, að liið almenna undirbúningsnáni þeirra fylgi að töluverðu leyti því, sem 
liér að fram an er talið um verkfræðinám, og verður því ekki liægt að taka 
verkfræðinámið alveg út af fyrir sig án tillits til hinna. Ef allir þessir stúdentar. 
sem liér voru taldar, innritast við liáskólann liér, liver í sinni grein, niundu verða 
11111 6 saman á ári í stærðfræði, eðlisfræði og efnafræði, og i tilraunununi gætu 
verið 2 árgangar saman annaðhvert ár, eða 12 í flokki. Væru verkfræðineniarnir 
teknir sér, eru þeir 4 saman í miinnlegu og teikningu, en 8 saman í tilraununum. 
Er þá þessi deikl orðin það stór, að það er full ástæða til þess, að háskólinn taki 
að sér þessa kennslu, einkum þar sem fyrirsjáanlegt er, að verkfræðinámið liér 
lijá okkur er aðeins í hyrjnn. Stúdentar í verkfræði eru hér hlutfallslega langt- 
11111 færri, miðað við lækna- og lagastúdenta, en orðið er i öðrum löndum.



Hagurinn fvrir stúdentana ætti einnig að vera mikill, einkum ef háskól- 
inn hefði sérstakan leiðheinanda, er sérstaklega hefði það verkefni að leiðbeina 
stúdentum um efnisval og námstilhögun hvar sem væri. Leiðbeinandi ætti að 
geta stuðlað að þvi, að stúdentar hvörfluðu síður frá einu námi til annars. Rúm ir 
20 stúdentar ísl. liafa lokið fullnaðarprófi frá verkfræðingaskólanum í Kaup- 
mannahöfn, en hversu m argir hafa byrjað, eru ekki til skýrslur um, en þeir 
munu ekki vera fæ rri en 60. Af þessum að minnsta kosti 40, sem liafa hætt, eru 
alhnargir, er ekkert embættispróf liafa tekið.

Þegar stúdentinn er orðinn ákveðinn um námsval, má gera ráð fyrir, að 
hann komist fljótar inn i námið hér en erlendis, þar sem hann kem ur ókunn- 
ugur að nýjum háttum . Og það má gera ráð fvrir, að hann sæki námið betur, ef 
hann þarf að vinna sér til utanfararstyrks að loknum fyrri hluta, en ef hann 
hreppir styrk strax í byrjun náms. Þess skal getið, að þótt fvrri hluti verkfræði- 
náms sé talinn 4 semester, þá hefir um helming isl. stúdenta ekki tekizt að ljúka 
því af á minna en 6 semestrum, og m un nokkru valda, að þeir komast ekki svo 
vel inn í námið í byrjun, ekki fyrr en svo langt er liðið fram an af tímanum, að of 
seint er að liugsa lil þess að fvlgja námsganginum. Má því gera ráð fyrir, að marg- 
ir muni heinlínis græða 1 ár af nám stím anum, miðað við það, sem verið hefir.

Ennfrem ur er þess að geta, að vélaverkfræðingar og rafmagnsverkfræð- 
ingar, og sumstaðar einnig byggingaverkfræðingar, þurfa að vera 1 ár á verk- 
stæði, við smíðar, vélgæzlu eða aðra verklega vinnu, áður en þeir taka emhættis- 
próf. Þetta verklega nám er hægt að taka hér heima. Hafa 4 stúdentar við verk- 
fræðingaskólann í Kaupmannahöfn og 1 við Þrándheimsskóla lokið þvi hér, og 
var það tekið fullgilt.

Geta þá stúdentar sparað sér jafnvel 4 ára  útivist erlendis fram an af 
námstímanum, ef þeir fengju að taka fyrri hlutann hér. Þurfa þeir þá ekki nema 
2 ár úti til þess að ljúka seinni hlutanum, og það eru mun fleiri, sem taka liann 
á réttum  tíma heldur en fyrri hlutann. Væri þessum stúdentum siðan veittur 1 
árs styrkur til fram haldsnáms að loknu embættisprófi, hafa þeir skilyrði til 
þess að vera betur að sér í sínum fræðum  en þótt þeir hefðu verið allan tím ann 
erlendis, en orðið án fram haldsnám sins.

Til þess að þetta fyrri hluta nám í verkfræði komi að tilætluðum notum, 
þarf að fást viðurkenning fvrir prófinu, að það verði tekið fullgilt við alla sam- 
svarandi liáskóla. Nú eru stúdentaskipti orðin svo tíð við háskólana, að það 
stendur næstum því á sama, hvar námið er stundað, upp á prófið að gera, aðeins 
ef vottorð fylgir um, að nám ið hafi verið ræ kt og til þess varið nægilegum tíma. 
Svo víðtæk skipti munu þó ekki eiga sér stað nema á milli háskóla, sem hafa 
viðurkennt hvor annan.

Það, sem hér þarf að gera, er því að fá viðurkenningu þeirra háskóla, sem 
við óskum eða þurfum , fyrir þvi, að þeir taki fyrri hluta prófið okkar i verk- 
fræði fullgilt. Til þess að fá viðurkenninguna þarf ekki annað en að sannfæra 
þessa háskóla um, að til þessa prófs sé heim taður sami tími oggerðaraðm innsta 
kosti eins m iklar kröfur til námsins eins og þeir gera sjálfir. E r þá í því sam- 
bandi ekki aðeins um kröfu til prófsins að ræða, heldur og um ekki lakari til-



högun á kennslunni, sem væntanlega mætti heldur ekki vera mikið frábrugðin 
tilhögun þeirra sjálfra.

Verður þá spurningin, hvort unnt sé að kom a á líkri kennslutilhögun hér 
og liöfð er við aðra skóla.

Þegar litið er á nám sgreinarnar og stundafjöldann, sem talinn er hér að 
fram an, er sýnilegt, að stærðfræði, mekanik og deskriptiv geometria, er samtals 
útheim ta um 10 stundir á viku til jafnaðar í 4 semester, hevra saman. Að kenna 
þessi fög er það mikið verk, einkum ef stærðfræði-, eðlisfræði- og náttúrufræ ði- 
nem endur vrðu einnig með, að það mætti æ tla hæfilegt einum m anni með em- 
bættisprófi í stærðfræði að gefa sig eingöngu við því. A þá og að fást fullur árang- 
ur af þeirri kennslu og kostnaður ekki meiri en ef kennslunni væri skipt niður 
á fleiri, er hafa hana í hjáverkum.

Hin kennslan er eðlisfræðikennslan í 4 stundir á viku í 4 semester og 
efnafræðikennslan í 4 stundir á viku í 2 semester, eða 2 st. á viku til jafnaðar 
allan tímann. Efnafræðikennsluna er auðvelt, eins og áður er sagt, að sameina nú- 
verandi efnafræðikennslu læknadeildarinnar án tilfinnanlegs aukakostnaðar. 
Mætti tengja þessa kennslu að nafninu til betur við háskólann með þvi að búa 
til kennarastól í efnafræði, og væri forstöðum aður efnarannsóknastofu ríkisins 
fvrst um sinn kennari, eins og verið hefir, og hefði föst laun, greidd hlutfalls- 
lega úr hvorum staðnum. Sömu tilhögun mætti hafa á eðlisfræðikennslunni.

Teiknikennsluna mætti leggja undir stærðfræðikennarann, og hefði hann 
aðstoðarm ann til að hafa daglega umsjón með henni, eins og tíðkast við erlendu 
skólana.

Jarðfræðin yrði kennd sem aukafag og lögð undir eðlisfræðikennarann, 
nema sérstakur kennarastóll yrði í náttúrufræði.

Kostnaðurinn við að hafa fastakennara við háskólann ætti ekki að vera 
meiri en ef öll kennslan yrði greidd i tímakaupi. Þótt kennararnir hafi önnur 
föst störf með höndum, rýrir það ekki kennsluna. E r þetta fvrirkom ulag algengt 
erlendis í ýmsum sérgreinum.

Með því að hafa þannig fastakennara í stærðfræði, efnafræði og eðlisfræði 
og gera að minnsta kosti eins strangar kröfur til námsins og prófsins eins og er- 
lendir skólar gera, er ekki sjáanleg nein ástæða fyrir því, að ekki megi fá fulla 
viðurkenningu erlendra háskóla fyrir fyrri hluta prófi í verkfræði hér við 
háskólann.

Revkjavík, 1. maí 1931.
Steingr. Jónsson.

Undirbúningsnám í stærðfræði, stjörnufræði o. fl. við hákólann.
Þeir stúdentar, sem ætla sér að gera stærðfræði, stjörnufræði, eðlis- 

fræði eða efnafræði að aðalnám sgrein sinni, geta tvö fw stu  árin  fylgzt með 
verkfræðinem um  í bóklegu og verklegu nám i; þó mega þeir sleppa teikning- 
um, sem eru allverulegur þ áttu r í nám i verkfræðinem a, en þeir hafa þess í 
stað heimspekinám eins og aðrir háskólastúdentar, og geta auk þess bæ tt við



sig nokkru í aðalnám sgreinum  sínum, án þess að skólinn þurfi sérstaklega að 
liugsa þeim fyrir kennslu. V iðvíkjandi kennslu þessara nám sm anna er því 
nægilegt að vísa til álits Steingríms Jónssonar rafm agnsstjóra um kennslu 
verkfræðinem a. Ég er honum  sam m ála um m öguleikana fv rir því, að stúd- 
entar, er leggja stund á áður taldar nám sgreinar, geti með fullum  árangri 
stundað liér nám  2 fyrstu árin. Ég hafði reyndar hugsað m ér, að fvrst mætti 
notast við lausakennara, þ ar sem Steingrím ur liallast helzt að því, að fasta- 
kennarar verði skipaðir í nokkrum  tilteknum  nám sgreinum . Við nánari at- 
hugun er ég og kom inn m eira á þá skoðun, að heppilegast sé, að skipaðir séu 
fastakennarar, ef þess er nokkur kostur, fjárhagslega séð. Að m innsta kosti 
tel ég það algerlega nauðsynlegt, að hætt sé við náttúrufræ ðilegri háskóladeild, 
sem liafi fu lltrúa í háskólaráðinu.

Revkjavik, 30. júni 1931.
Þorkell Þorkelsson.

Undirbúningsnám í hagfræði hér á landi.
Ég liefi fengið tilmæli 11111 að skýra nokkuð frá  hagfræðinám i erlendis, 

til þess að upplýsa, hvort m öguleikar væru til þess að hyrja  á því nám i hér 
á landi, en Ijúka þvi erlendis. En því m iður er ég ókunnugur hagfræðinám i 
í öðrum löndum  en i Danm örku, og verð ég því að láta  m ér nægja að skýra 
frá  hagfræðinám inu þar.

í  D anm örku er liagfræðinám i nú liagað þannig, að próf er tekið í 
tvennu lagi. Er fyrri hlutinn minni, og er gert ráð fyrir, að próf sé tekið eftir 
2—21/) ár frá  stúdentsprófi, en síðara prófið 3—31-; árum  þar á eftir. Það er 
þvi aðeins fyrri hlutinn, sem kem ur til greina í þessu sam bandi. Xámsgreinar, 
sem próf er tekið i við fyrri lilutann, eru þessar 1: hagfræði i aðaldráttum , 
vfirlit vfir danskan horgararétt, talfræði (statistik) D anm erkur og stjórn- 
m álasaga nýrri tíma. Próf er munnlegt í öllum greinum, en auk þess skrif- 
legt í hagfræði og borgararétti. Áður en menn ganga undir prófið verða þeir 
að sýna skírteini fyrir því, að þeir liafi gengið á námsskeið í bókfærslu og 
tekið próf i lienni.

Hagfræðin, sem kennd er til fyrri hlutans, er ágrip til undirbúnings 
rækilegra hagfræðinám i síðari árin. Við fyrri h luta lögfræðiprófs, sem tekið 
er eftir álíka langan tíma, er hagfræði ein nám sgreinin, en nokkru vfirgrips- 
minni, en yfirlitið 11111 danskan borgararétt er liið sama fv rir lögfræðinga og 
liagfræðinga. Talfræði D anm erkur fja lla r 11111 m annfjölda, atvinnuvegi, lýð- 
málefni og fjárhagsm ál D anm erkur, að svo m iklu leyti, sem hagskýrslur ná 
til. Lögfræðingar eiga einnig að nema nokkuð í þessari grein, en mega lilaupa 
yfir ýmislegt, sem hagfræðingar eiga að læra. S tjórnm álasaga nýrri tima, sem 
lieimtuð er til prófsins, fja lla r aðallega 11111 19. öldina, eða frá  frakknesku 
stjórnarbyltingunni niður til vorra daga.

Ég er i litlum  vafa 11111, að nám sgreinar þær, sem lieim taðar eru til 
fyrri hluta liagfræðiprófs í Danmörku, muni mega nema liér heima á álíka



löngum tíma. Þ ar til útheim tast ekki önnur tæki en bækur. Einkum  á þetta 
þó við hagfræðina og söguna. En aftur á móti væri óviðfelldið og óeðlilegt að 
vera að nem a hér á landi danskan borgararétt og talfræði D anm erkur, enda 
þótt það mætti takast. Lægi þá nær og væri i alla staði eðlilegra og notadrýgra 
að nema í þess stað íslenzkan borgararétt og talfræði Islands. Ágrip af ís- 
Jenzkum borgararétti er kennt lögfræðinemum hér við háskólann þegar í 
byrjun námsins, og til skamms tím a m un sam a bókin hafa verið lögð til 
grundvallar sem i D anm örku (Den borgerlige Ret eftir M unch-Petersen). 
Mætti auðvitað hafa sérstakt próf í þeirri grein fv rir þá, sem ætluðu sér að 
nem a hagfræði í Kaupm annahöfn. En þá þyrfti að fást sam þvkki 
Kaupmannahafnarháskóla til þess, að islenzkir stúdentar, sem hefðu 
tekið hér slíkt próf, mættu vera lausir við að taka próf í dönsk- 
um borgararétti þar. Kennslubók er að visu engin til í talfræði Is- 
lands, en eigi að síður mætti þó líklega kom a hér á kennslu og prófi 
í þeirri grein, ef þ ar með fengist undanþága frá  prófi i talfræ ði D anm erkur 
við Hafnarháskóla. Þ ar sem nú einnig mætti nem a hér heim a h inar alm ennu 
greinar, sem heim taðar eru, hagfræðina og söguna, þá væri viðkunnanlegast 
og einnig tryggast að hafa próf i þeim  greinum  að nám i loknu. Væri þá komið 
hér próf, er svaraði til fyrri h lu ta hagfræðiprófs í K aupm annahöfn og ætti 
að geta komið þess i stað með samkom ulagi við H afnarháskóla. E r jafnvel 
ekki útilokað, að slíkt sam kom ulag gæti tekizt, enda þótt prófið hér heim a 
svaraði ekki að nám sefni nákvæmlega til danska prófsins, eins og hér hefir 
verið gert ráð fyrir, ef það yrði aðeins ekki talið rýrara . Mætti þá við val 
nám sefna ef tii vill taka nokkurt tillit til þess, hvaða k röfur aðrir háskólar 
gerðu, svo að námið hér gæti jafn fram t verið undirbúningur undir nám  
annarsstaðar.

Jafnvel þótt ekki fengist full viðurkenning frá  H afnarháskóla á slíku 
prófi hér á landi, heldur aðeins undanþága frá  prófi i dönskum borgararétti 
og talfræði D anm erkur fy rir þá stúdenta, sem tekið hefðu hér próf i tilsvar- 
andi greinum, þá býst ég sam t við, að menn ættu að geta stundað þetta nám  
hér heim a í 2 ár, en farið  svo til K aupm annahafnar og tekið þ ar próf í hag- 
fræði og sögu eftir hálfs árs dvöl þar. Og jafnvel þótt engin viðurkenning 
fengist á neinu prófi héðan i þessum greinum, þá ætti þó að mega stunda hér 
að gagni nám  í hagfræði og sögu eitt ár, sem sparað gæti eitt á r erlendis. Bók- 
færslunám skeiðið m undi sjálfsagt lika mega taka hér, og próf liéðan frá  há- 
skólanum  í forspjallsheim speki þýst ég við, að m uni vera tekið gilt af Hafn- 
arháskóla.

Svo sem áður er sagt, læ ra lögfræðinem ar í D anm örku bæði hagfræði- 
ágrip og nokkuð i talfræði D anm erkur, og víðast m un það vera svo, að lög- 
fræðingar séu látn ir læ ra eitthvað í hagfræði. Ef komið yrði á slíkri kennslu 
hér til undirbúnings fy rir hagfræðinem a, gæti líka komið til m ála að láta  lög- 
fræðinem a hér við háskólann verða hennar einnig aðnjótandi.

Reykjavík, 11. april 1931.
Þorsteinn Þorsteinsson.



Undirbúningsnám í tungumálum við Háskóla íslands.
Ég hygg, að auðvelt verði að kom a liér á kennslu fv rir stúdenta þá, er 

nem a vilja mál, fvrstu 1—2 árin  af venjulegri háskólafræðslu, einkum  i ger- 
rnönskum og róm önskum  málum . Þeir, er leggja stund á þýzk fræði, lesa 
fyrstu tvö árin  einkum gotnesku, fornháþýzku, fornsaxnesku, miðháþýzku, al- 
m enna bókmenntasögu, liljóðfræði og þýzkar bókm enntir á ýmsum timum. 
Þeir, er leggja stund á ensk fræði, lesa gotnesku, engilsaxnesku og fornenskar 
hókm enntir, auk alm ennra rita  í hljóðfræði o. s. frv. Nú stendur svo á, að öll 
forngerm önsk m ál eru kennd hér við háskólann, og yrði því kostnaðarauki 
mjög lítill, þótt aukakennari tæki að sér nokkrar stundir í enskum fræðum.

I róm önskum  m álum  má einnig kom a á kennslu án tilfinnanlegs kostn- 
aðar. Benda m á og á það, að flestir tungum álanem endur verja nokkrum  
tím a í það í byrjun að lesa höfuðrit bókm enntanna og gera það að m estu án 
kennslu. Gera m á þó ráð fy rir t. d. 4 tím a kennslu á viku i hverju  tungumáli.

Reykjavík, 27. apríl 1931.
A lexander Jóhannesson.

Fylgiskjal II.

Bréf tveggja amerískra prófessora um sumarnámskeið.
T jarnargata  22, Revkjavík. 

Dr. G. J. Gíslason, 10. ágúst 1930.
Grand Forks, N.-Dak.

Kæri dr. Gíslason!
Hugmynd vðar um það, að kom a á fót sum arskóla við Háskóla íslands, 

þ ar sem útlendingum  væri veitt fræðsla í islenzkum bókm enntum , sögu og 
menning, ætti að ræðast, fullkom nast og kom ast í fram kvæ m d sem allra  fvrst.

I m örgum  öðrum löndum Evrópu, einkum Þýzkalandi, og í Ameríku 
eru slíkir sum arskólar eða nám skeið fastu r liður í starfskrá háskólanna. 
Með þessu fæ ra þessir skólar sér i nyt þann augljósa sannleik, að nám sfólk vill 
helzt geta varið sumarleiTi sínu til hvorstveggja, nám s og ferðalaga. En ef út- 
lendur ferðam aður kem ur til Islands að sum arlagi (og það er eini tím inn, sem 
hægt er að nota til ferðalaga á Islandi), kem ur hann að háskólanum  lokuðum 
og kennurum  hans dreifðum  út uin hvippinn og hvappinn. Ef kostur væri á 
námskeiði í sam bandi við vel skipulagðar ferðir til m erkustu staða, m yndi það 
án efa draga m arga erlenda fræðim enn til landsins.

Ef Island á að verða miðstöð norræ nna fræða í fram tíðinni, og það ætti 
það að vera sakir bókm ennta sinna, tungu og sögu, verður nú þegar að sjá  svo 
um, að þeir, sem kvnnast vilja íslenzkri menning og liáttum , eigi sem allra 
greiðastan aðgang að þeim fróðleik. Námskeiðum í þessum fræðum , og svo í 
nútím a íslenzku, ætti að kom a af stað, og fá til þeirra heztu fræðim enn frá  há- 
skólum og m enntaskólum  í Evrópu og Ameríku.



Tungan sjálf, sem gevmt hefir m örg forn einkenni og felur í sér svo 
flókið kerfi hljóðfræði, er i sjálfri sér svo að segja einstök, og alveg nauðsyn- 
leg hverjuni þeim, sem vill kynna sér sam hand germ anskra mála. Eins og nú 
hagar til m á búast við, að útlendingurinn komi til íslands án þess að kunna 
nokkuð i nýja m álinu, haldi svo áfram  að lesa sína þýzku eða ensku, dönsku, 
norsku eða sænsku, og fari lieim með það á tilfinningunni, að íslenzka nútím- 
ans sé ugglaust m erkilegt tungumál, ef m anni væri gefinn nokkur kostur að 
læ ra liana. Sum arskólinn ætti einm itt að gefa m önnum  þetta tækifæri, og hæta 
þannig úr þessum örðugleikum, að nokkru leyti að m innsta kosti.

Ef hugm vnd yðar væri kom in í fram kvæm d, m yndi sum ardvöl á íslandi 
verða allt öðruvísi en hún er nú. Gesturinn (ef hann væri kom inn til náms) 
myndi þegar í stað kom ast inn í félagsskap, sem starfaði að sömu áhugam ál- 
um og hann og væri m eira eða m inna „viðurkenndur“ af hinu opinbera. i stað 
þess, að nú finnst honum  hann vera gersamlega einm ana og eins ókunnugur öll- 
um háttum  og fram ast m á vera. (Að m innsta kosti er það svo um Ameríku- 
m enn). Hann m vndi fljó tt kom ast í félagsskap, líkan því, sem hann á að venj- 
ast, og þ ar ætti hann alltaf athvarf og fyndist hann eiga nokkurskonar heimili. 
— Ég held, að ísland geti boðið útlendingum  margt. En fæ stir útlendingar 
munu kom a þangað til þess að arka fram  og aftur um göturnar í Revkjavik og 
skoða í búðarglugga. Það geta þeir eins vel og m iklu betur gert í Lundúnum  
eða París. Ef hann kem ur oftar en einu sinni eða stanzar lengur en meðan 
skipið bíður eftir lionuin, verður að gefa honum  kost á að eignast eitthvað af 
því, sem ísland eitt getur veitt. Ég hefi þá skoðun, að sum arskóli sá, sem þér 
liafið stungið upp á, gæti mjög mikið hætt úr þessu.

Ef ég get orðið m álinu að liði á einlivern liátt, þá gerið svo vel að gera 
m ér aðvart. Ég er fús til sam vinnu um það.

Yðar einlægur
J. H. Jackson,

m eðlim ur Ameriku-ráðs vísindafélaganna.
Bréf próf. Chester N. Gould frá  Chicago háskóla.

En ef ísland vill verða miðstöð skandínavískra fræða, þá er greiðasta 
leiðin sú, að Háskólinn taki upp hugm yndina um sum arskólann. Það er hægt 
að fá sæmilega vísindalega m enntun nálega alstaðar, en kunnáttu  í íslenzkri 
tungu nútím ans er hvergi hægt að fá nem a á íslandi. Hver m aður m vndi fa ra  
þangað til verklegra æfinga.

Útlendingar eiga bezt heimangengt að sum rinu, þvi að m argir þeirra, 
sem tilsagnar óska i þessu, stunda sjálfir kennslu að vetrinum . Þá liafa og 
flestir þá hugmynd, að ísland  sé ógurlegur staður að vetrinum , og það er eng- 
in leið að fá menn til þess að fa ra  þangað nem a að sum rinu, fy rr en þeir hafa 
kvnnzt þvi sjálfir. En eins og nú er, m á heita gagnslaust að kom a til íslands 
að sum rinu til þess að læ ra málið. Hvergi er liægt að hlýða á fyrirlestra  eða 
kom ast í samræðu við menn, að m innsta kosti ekki fv rir ókunnuga. E ina ráð-



ið er að fá sér einkakennslu, en það er bæði dýrt, og vantar auk þess það fjör 
og líf, sem er í því að vera í liópi þeirra, sem sama verk stunda. Og svo er undir 
hælinn lagt, livort menn hitta  á kennara, sem í raun  og veru er fæ r um starfið. 
Ég var sjá lfur heppinn í þessu efni, en það var ekkert annað en tilviljun.

Fylgiskjal BŒ.

Áætlun um kostnað við fyrrihlutanám  við háskólann.
1. Verkfræðinám.

Stærðfræði  3 st. á viku í 32 v., 1. árg. 96 st. árlega á 8 kr. kr. 768,00
  3 st. á viku í 32 v., 2. árg. 96 st. árlega á 8 kr. — 768,00

Stærðfræði 2 st. á viku í 32 v., 1. og 2. árg. sam an ann-
aðhvert á r 64 st. á 8 kr. 512 kr. árlega . . . .  — 256,00

Mekanik  3 st. á viku í 32 v., 1. og 2. árg. sam an ann-
aðhvert á r 96 st. á 8 kr. 768 kr., árlega . . — 384,00

Deskript. geometri  4 st. á viku i 32 v., 1 og 2. árg. sam an ann-
aðhvert á r 128 st. á 8 kr. 1024 kr., árlega . . — 512,00

Teikning 15 st. á viku í 32 v., 1. og 2. árg. árlega 480
st. á 5 k r..........................................................  — 2400,00
Húsaleiga fv rir teiknikennslu 80 kr. á mán. — 960,00

Eðlisfræði 6 st. á viku í 32 v., 1. og 2. árg. sam an ann-
aðhvert ár 192 st. á 10 kr. 120 kr., árlega — 960,00
Eðlisfræ ðitilraunir 3 st. á viku í 16 vikur,
1. og 2. árg. sam an annaðhvert ár, 48 st. á
15 kr. 720 kr., árlega   — 360,00
Kostnaður við tilraunir 1000 kr. annaðhvert
ár, árlega   — 500,00

Efnafræði  4 st. á viku í 32 v., 1. og 2. árg. sam-
an annaðhvort á r 128 st. á 8 kr.
1024 kr.

árlega 512 kr. 
E fnafræ ðitilraunir 3 st. á viku í 16 
vikur, 1. og 2. árg. sam an annað- 
hvert á r á 15 kr. 720 kr.

árlega 360 kr. 
Ivostnaður við tilraunir 1000 kr. 
annaðhvert ár,

árlega 500 kr.
k rónur 1372, — 

sem getur verið með efnafræðikennslu 
læ knadeildar og þarf því ekki að kosta 
neitt aukalega.



Jarðfræði 4 st. á viku í 32 v., 1. og 2. árg. sam an
annaðhvert ár 128 st. á 8 kr. 1024 kr., árlega — 512,00

kr. 8380,00
2. Náttúrufræðinám.

Dýrafræði  8 st. á viku í 32 vikur (2 árgangar) 256
Grasafræði 7 st. á viku í 32 vikur (2 árgangar) 224

st. á 8 k r .................................................................  — 1568.00
Jarðfræði, auk áður talins, 2 st. á viku í 32 v. 64 st.

á 8 k r ........................................................................ — 512,00
Áhöld og annar kostnaður við ofangreind
fög (Laboratorium ) ...........................................  — 3000,00

Stærðfræði, auk áður talins 2 st. á viku í 32 v. 64 st. á
8 kr. 512 kr. annaðhvert ár, á r l e g a .............  — 256,00

Eðlisfræði, auk áður talins, 2 st. á viku í 32 v. 64 st. á
8 kr. 512 kr. annaðhvert ár, á r l e g a   — 256,00

Efnafræði,  auk áður talins, 2 st. á viku í 32 v. 64 st. á
8 kr. 512 kr. annaðhvert ár, á r le g a   — 256.00

Eðlisfræðitilraunir 3 st. á viku í 16 vikur 48 st. á 15 kr. 720 kr.
annaðhvert ár, árlega   — 360,00

Efnafræðitilraunir 3 st. á viku i 16 v. 48 st. á 15 kr. 720 kr.
annaðhvert ár, árlega   — 360,00
Kostnaður við tilraunir 1000 k r .........................— 1000,00

kr. 9616,00
3. Hagfræðinám.

Hagfræði  3 st. á viku í 32 v,, 1. árg. 96 st. á 8 kr. kr. 768,00
  3 st. á viku í 32 v., 2. árg. 96 st. á 8 k r  — 768,00

fíorgararéttur með lögfræðingum 2 st. á viku.
Talfræði  3 st. á viku i 32 v.., 1. árg. 96 st. á 8 k r  — 768,00

  3 st. á viku i 32 v., 2. árg. 96 st. á 8 k r — 768,00
Stjórnmálasaga 4 st. á viku í 32 vikur, 1. og 2. árg. sam an

annaðhvert á r  128 st. á 8 kr. 1024 kr., árlega — 512,00
kr. 3584,00

4. Málanám.
Þýzka  4 st. á viku i 32 v., 128 st. á 8 kr. 1. og 2. árg. kr. 1024,00
Enska  4 st. á viku í 32 v., 128 st. á 8 kr. 1. og 2. árg. — 1024,00
Franska 4 st. á viku í 32 v., 128 st. á 8 kr. 1. og 2. árg. — 1024,00

kr. 3072,00
5. Leiðbeinandi i öðrum nám sgreinum  á r l e g a   — 1500,00

kr. 4572,00
Sam lals er þetta allt krónur 26152,00



Allir íslenzkir stúdentar, er nám sstvrks vilja njóta, skulu fram vegis 
innritast við háskólann og stunda þ ar að m innsta kosti 1 árs nám  i heimspeki 
og þann undirhúning undir sérnám ið, sem háskólinn getur veitt. Sé ekki hægt 
að fá kennslu i undirhúningsnám inu, skal leiðbeinandi útvega nem andanum  
upplýsingar um námið, t. d. hæ kur og þ. h., og fvlgjast með því, að nem andinn 
kynnist nám inu og noti tím ann eftir föngum þannig, að hann geti sparað sér 
1 ár úti. Að árinu loknu skal nem andinn þá geta átt kost á styrk til u tanfarar. 
Ef stúdent leggur fyrir sig nám, sem kennt er aðeins til fy rri liluta prófs, skal 
liann geta átt kost á nám sstyrk (2—3 ára) til fram haldsnám s erlendis, að fvrri 
hluta prófinu loknu. Þeir, sem Ijúka þessu prófi, kallast t. d. examinati og 
ættu að vera hæfir til kennslu í sínum sérfögum í lægri skólum, ef þeir þá hætta 
námi.

Fylgiskjal IV.

E ftirrit úr gerðabók háskólaráðsins.
Ár 1931, þ. 30. júli var fundur lialdinn í háskólaráði kl. 9 siðd. Próf. Sig. 

P. Sívertsen og Magnús Jónsson lagaprófessor voru ekki í bænum.
1. Þingsályktunartillaga um Háskóla íslands viðvíkjandi undirbúnings- 

námi hér við háskólann. Lesið var, auk tillögunnar, erindi frá próf. Guðm. Hann- 
essyni, þar sem hann ánýjar kröfur háskólans um stofnun verzlunardeildar, hú- 
vísindadeildar og kennaradeildar.

Samþykkt var svolátandi tillaga:
Háskólaráðið er meðmælt því, að rannsakaðir verði möguleikar á því að 

koma hér á fót undirbúningskennslu og sumarnámsskeiði við Háskóla íslands, 
en óskar, að rannsóknin sé ekki hundin við þau atriði ein, heldur sé þá tekið til 
rækilegrar athugunar, hverjar fleiri hreytingar og \iðauka við háskólann sé rétt 
og fært að gera.

Till. var samþ. með samhlj. atkv.

Magnús Jónsson. Guðm. Hannesson. Ágúst II. Bjarnason.


