
Nd. 103. Frumvarp til laga
um verklegt nám kandidatn frá Háskóla íslands.

Flm.: Sveinhjörn Högnason.

1. gr.
Kandidatar frá Háskóla íslands skulu, að embættisprófi loknu, s tunda verklegt 

uáin, a. m. k. um eins árs skeið, i fræðigrein þeirri, er þeir hafa stundað, til að geta 
öðlazt rétt til embætta hjá ríkinu. Starfslevfi þau, sem ríkið veitir, eða bundin hafa 
lerið  við embættispróf hingað til, í h inum ýmsu fræðigreinum, skulu einnig sama 
skilvrði háð.

2. gr.
Um nánari tilhögun og fyrirkomulag náms þessa skal setja sérstaka reglugerð 

fyrir  hverja deild háskólans fyr ir  sig. Reglugerðir þessar skulu settar af ráðherra , að 
fengnum tillögum viðkomandi háskóladeilda. Einnig skal leita álits biskups um  nám 
guðfræðikandidata og álits landlæknis um nám Iæknakandidata, hversu því verði hezt 
og haganlegast fyrir  komið.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r  g e r  ð .
Nú á tíniuni er stöðugt verið að gera meiri og meiri k rö fu r  til verklegs náms í 

öllum starfsgreinum svo að segja. Enda verður því ekki neitað, að ré tta r  og hag- 
kvæmar vinnuaðferðir hafa ekki minni þýðingu fyrir  á rangur starfanna, hver sem 
þau eru, heldur en fræðileg þekking. í raun  og veru skiptir  það mestu máli, þegar 
út í lífið kemur, að menn kunni hin réttu tök á viðfangsefnum sínum og hafi öðlazt 
nægilega leikni við að levsa þau af hendi.

F ram  hjá þessari staðrevnd getur ríkið ekki gengið, er það ræ ður sér starfsmenn 
til mestu trúnaðars tarfa  sinna, og því vissulega tími kominn til að setja lög um þessi 
efni, eins og m argar aðrar m enningarþjóðir hafa gert.

Það er ætlazt til, að náni þetta fari að mestu lram  undir  leiðsögn starfandi 
embættismanna, sem til þess verða ta ld ir hæfir, og allt fyrirkom ulag miðað við það, 
.tð kandidatarnir fái að kvnnast sem flestu af störfum þeim, cr þeir ætla að takast 
á hendur.

Þá er einnig annað sjónarmið, sem hér kem ur til greina við slíka Iagasetningu, 
sem hér er farið fram á. Þ rá t t  fy r ir  m ikinn fjölda ka-ndidata, sem frá  háskólanum  
koma, eru hinir mestu erfiðleikar á, oft og einatt, að fá menn til að setjast að eða 
þjóna embættum í dreifhýlinu iiti uin sveitir landsins, og leita þeir heldur starfa í 
bæjunum, þótt engin þörf sé jiar fy r ir  þá. Má telja víst, að þetta stafi að einhverju 
leyti af því, að m argir þeir, sem útskrifast frá háskólanum, eru ókunnugir störfum 
og lifnaðarháttum  til sveita og skortir  áræði til að hefja sjálfstætt starf þar, sem 
engrar aðstoðar eða leiðsagnar er að leita hjá em hættishræðrum þeirra. En slíkt er 
allt auðveldara til að byrja með þar, sem m argir starfa fvrir  í söniu grein.

Um leið og bæta má nokkuð úr þessum skorti á enibættisinönnum í dreifbýlínu 
með verklegu námi kandidatanna út af fyr ir  sig, er einnig sennilegt, að það hefði 
áh r if  í þá átt, að fleiri tækju þar upp störf að nám inu loknu, og það bætti þannig 
nokkuð ú r  því öfugstreymi, sem nú er í þessum efnum,

Að sjálfsögðu verður að haga námi þessu þannig, að það bindi kandidötum  sem 
m innsta r  fjárhagslegar byrðar, og verður því ekki h já  því komizt, að ríkið veiti fé til 
þess, eftir því sem ástæður þykja til.


