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(Lagt fyrir Alþingi á 76. löggjafarþingi, 1957.)

415. Frumvarp til laga [157. mál]

I. KAFLI.
Hlutverk Háskóla Íslands.

1. gr.
Háskóli Íslands skal vera vísindaleg rannsóknarstofnun og vísindaleg fræðslu-

stofnun, er veiti nemendum sínum menntun til þess að gegna ýmsum embættum og
störfum t" þjóðfélaginu.

II. KAFLI.
Stjórn háskólans.

2. gr.
Stjórn háskólans er falin rektor háskólans og háskólaráði.
Rektor hefur eftirlit með daglegri starfsemi háskólans og er æðsti fulltrúi skól-

ans gagnvart mönnum og stofnunum utan skólans. Hann leysir á eindæmi úr þeim
málum, sem þurfa ekki að koma fyrir háskólaráð. háskóladeildir eða stjórnarvöld
af laganauðsyn eða samkvæmt venju. Rektor hefur með sama fyrirvara umboð til
að skuldbinda háskólann og háskólastofnanir fjárhagslega. Honum er skylt að hlut-
ast til um framkvæmd á samþykktum háskólaráðs og háskóladeilda og þeim ákvörð-
unum stjórnarvalda, er varða háskólann,

Háskólaráð hefur úrskurðarvald i öllum málefnum háskólans og háskólastofn-
ana, nema lög mæli öðruvísi. Háskólaráð fer með undirbúning þeirra mála, er
leggja á fyrir stjórnarvöld eða löggjafarvöld og varða háskólann.

Áður en lögum, er snerta háskólann eða háskólastofnanir, verður breytt eða
við þau aukið, skal leita umsagnar háskólaráðs um breytingar eða viðauka, svo og
um nýmæli. Nú varðar málefni sérstaklega tiltekna deild, og skal háskólaráð þá
leita álits deildarinnar, áður en það lætur uppi umsögn sína.

Háskólinn á stjórnarfarslega undir menntamálaráðherra.

3. gr.
Rektor er kosinn af prófessorum háskólans til þriggja ára í senn, og eru þeir

einir kjörgengir. .
Rektorskosning fer fram í maímánuði, en rektor tekur við störfum með byrjun

háskólaárs.
Sá er rétt kjörinn rektor, sem hlotið hefur atkvæði meiri hluta atkvæðisbærra

manna, enda hafi minnst tveir þriðju hlutar þeirra, sem atkvæðisrétt eiga, tekið þátt
í atkvæðagreiðslunni. Ef enginn fær svo mörg atkvæði, skal kjósa að nýju um þá tvo
eða fleiri, er flest atkvæði fengu, og er þá sá rétt kjörinn, sem flest atkvæði fær. Séu
atkvæði jöfn, ræður hlutkesti. Um tilhögun kosningar skal kveða nánar á i reglugerð.

Kjörgengum háskólakennara er skylt að taka við rektorskjöri, nema sérstök at-
vik hamli. Nú skorast sá, sem kjörinn hefur verið rektor, undan því að taka við kjöri,
og metur þá háskólaráð. hvort fallizt verði á afstöðu hans. Ef háskólaráð fellst á
sjónarmið hins nýkjörna rektors, skal efna hið fyrsta til nýrrar rektorskosningar.

Rektor má endurkjósa, en honum er ekki skylt að taka við endurkjöri.
Nú fellur rektor frá eða lætur af störfum áður en kjörtímabil hans er liðið, og

skal þá kjósa nýjan rektor svo fljótt sem því verður komið við, en varaforseti há-
skólaráðs gegni rektorsstörfum þangað til. Ef varaforseti er forfallaður, gegni sá



deildarforseti rektors störfum, sem lengst hefur haft á hendi kennaraemhætti við há-
skólann. Hinn nýkjörni rektor er kosinn til þriggja ára, en það, sem eftir er háskóla-
árs, er hann tekur við, skal teljast eitt ár.

4. gr.
Rektor og forsetar háskóladeildanna skipa háskólaráð. Rektor er sjálfkjörinn

forseti ráðsins, en varaforseta og ritara kýs ráðið úr sínum hópi til eins árs í senn.
Nú má deildarforseti ekki sækja fund vegna forfalla eða hann er vanhæfur tii

að taka þátt í úrlausn máls, og tekur þá sá kennari, sem kosinn hefur verið deildar-
forseti til vara, sbr. 13. gr., sæti hans í ráðinu. Ef þess manns nýtur ekki, kveður
rektor til fundarsetu þann prófessor úr deild þeirri, sem í hlut á, er lengst hefur
gegnt kennaraembætti í deildinni. Sömu reglur gilda, er deildarforseti gegnir rekt-
orsstörfum i viðlögum, sbr. 3. gr.

Nú er mál til umræðu á fundi háskólaráðs, sem varðar sérstaklega stúdenta há-
skólans, og er rektor þá heimilt að kveðja á fundinn fulltrúa stúdenta, einn eða fleiri,
sem stúdentaráð nefnir til. Hafa fulltrúarnir þar málfrelsi, en atkvæðisrétt eiga þeir
ekki.

5. gr.
Háskólaráð heldur fundi eftir þörfum. Æski tveir menn úr háskólaráði fundar,

er rektor skylt að boða til fundar. Svo er og, ef einn þriðji hluti prófessora háskóí-
ans æskir fundar. Nú er fundur boðaður að frumkvæði kennara, sem eiga ekki sæti í
ráðinu, og er þeim þá rétt að senda fulltrúa á fundinn. Hafa slíkir fulltrúar málfrelsi
á fundinum, en atkvæðisrétt eiga þeir ekki.

Háskólaráð er ekki ályktunarfært, nema tveir þriðju hlutar háskólaráðsmanna
sæki fund hið fæsta. Afl atkvæða ræður úrslitum mála. Ef atkvæði eru jöfn, sker
atkvæði rektors úr eða þess, er gegnir forsetastörfum, en hlutkesti, ef forseti ráðsins
greiðir ekki atkvæði.

6. gr.
Rektor eða háskólaráð geta boðað til almenns kennarafundar til umræðna um

einstök málefni háskólans eða stofnana hans. Nú æskir einn þriðji hluti prófessora,
dósenta og lektora fundar, og er rektor þá skylt að boða til hans. Allir kennarar há-
skólans eiga rétt á að sækja almenna kennarafundi og njóta atkvæðisréttar þar.
Alyktanir kennarafunda eru ekki bindandi fyrir háskólaráð.

7. gr.
Menntamálaráðherra skipar ritara við háskólann að fengnum tillögum háskóla-

ráðs, en háskólaráð ræður annað starfslið í skrifstofu skólans.
Háskólaráð skipar umsjónarmann með byggingum háskólans og innanstokks-

munum.
Um starfslið háskólabókasafns segir i 39. gr. laga þessara, en um starfslið ann-

arra stofnana háskólans og fyrirtækja fer eftir því, sem segir í lögum eða samþykkt-
um þeirra.

8. gr.
Heimilt er að kveða nánar á um starfsvið og starfshætti rektors, háskólaráðs og

háskólaritara i reglugerð.
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III. KAFLI.
Hásk6lakennarar og hásk6ladeildir.

9. gr.
Í Háskóla Islands eru þessar 5 deildir: guðfræðideild, læknadeild, laga- og við-

skipta deild, heimspekideild og verkfræðideild. Viðskiptadeild skal aðgreind frá laga-
deild, þegar þrjú föst kennaraembætti hafa verið stofnuð þar.

10. gr.
Kennarar háskólans eru prófessorar, dósentar, lektorar, aukakennarar, aðstoðar-

kennarar og erlendir sendikennarar. Dósentar eru skipaðir til ótiltekins tíma, en
lektorar eru ráðnir til tveggja ára hið, skemmsta, og taka þeir mánaðar- eða árslaun.
Aukakennarar og aðstoðarkennarar eru ráðnir til skemmri tíma og eru stundakenn-
arar. Þegar nýr kennari, sem ekki er prófessor, ræðst til háskólans, skal taka fram,
hvort hann sé dósent, lektor, aukakennari eða aðstoðarkennari. Menntamálaráðherra
ákveður í samráði við háskólaráð, hverjir af kennurum háskólans, sem starf-
andi eru við gildistöku laga þessara, séu dósentar, lektorar, aukakennarar og að-
stoðarkennarar.

11. gr.
Forseti Íslands skipar prófessora, menntamálaráðherra skipar dósenta að fengn-

um tillögum háskóladeildar, en háskólaráð ræður lektora, aukakennara og aðstoðar-
kennara samkvæmt tillögum háskóladeilda, eftir því sem fé er veitt til.

Umsækjendur skulu láta fylgja umsókn sinni ítarlega skýrslu um vísindastörf
þau, er þeir hafa unnið, ritsmíðar og rannsóknir, svo og námsferil sinn og störf.
Með umsókninni skulu send eintök af vísindalegum ritum og ritgerðum umsækj-
enda, prentuðum og óprentuðum.

Skipa skal hverju sinni þriggja manna nefnd til þess að dæma um hæfi um-
sækjenda til að gegna embættinu. Háskólaráð skipar einn nefndarmann, mennta-
málaráðherra annan, en deild sú, sem kennarinn á að starfa við, hinn þriðja, og er
hann formaður nefndarinnar. Í nefnd þessa má skipa þá eina, sem eru kunnáttu-
menn í þeirri grein, sem umsækjendum er ætlað að kenna.

Dómnefnd skal láta uppi rökstutt álit um það, hvort af vísindagildi rita um-
sækjanda og rannsókna, svo og námsferli hans og störfum megi ráða, að hann sé
hæfur til að gegna embættinu. Álitsgerð nefndarinnar skal höfð til hliðsjónar, er
embættið er veitt, og má engum manni veita prófessorsembætti við háskólann, nema
meiri hluti nefndarinnar hafi látið i ljós það álit, að hann sé hæfur til þess. Enn
fremur skal leita álits hlutaðeigandi háskóladeildar um umsækjendur.

Heimilt er að kveða svo á í reglugerð, að framangreind ákvæði um veitingu
prófessorsembættis skuli gilda um skipun dósenta og sérfræðinga við háskóla-
stofnanir.

12. gr.
Þegar sérstaklega stendur á, getur menntamálaráðherra, samkvæmt einróma til-

lögu háskóladeildar og með samþykki háskólaráðs, boðið vísindamanni að taka við
kennaraembætti við háskólann, án þess að það sé auglýst laust til umsóknar.

Menntamálaráðherra skal heimilt, samkvæmt tillögu háskóladeildar, að aug-
lýsa kennaraembætti laust til umsóknar, svo að embættið verði veitt ári áður en
hinn nýskipaði kennari hefur kennslu sína. Kveða skal á um það hverju sinni, frá
hvaða tíma launagreiðslur hins nýskipaða kennara hefjist.

13. gr.
Hver háskóladeild velur úr hópi prófessora deildarinnar deildarforseta og annan

til vara. Deildarforseti á sæti í háskólaráði, en varaforseti tekur sæti hans þar eftir
reglum 4. gr.
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Deildarforseta og varaforseta skal kjósa til tveggja ára í senn. ÞÓ skal kjör-
timabil þriggja þeirra deildarforseta, sem fyrst verða kosnir eftir gildistöku laga
þessara, aðeins verða eitt ár, og skal hluta um það, eftir að deildarforsetar hafa
verið kjörnir, hverjir þeirra skuli gegna störfum eitt ár og hverjir tvö. Kjörgengum
kennurum er skylt að taka við kosningu til deildarforseta starfa og til starfa vara-
deildarforseta. Endurkjósa má deildarforseta, en rétt hefur hann til að skorazt
undan endurkjöri. Sá, sem gegnt hefur embætti rektors, getur og skorazt undan
kjöri til deildarforseta starfa næsta kjörtímabil, eftir að hann lét af rektorsstörfum.
Nú fellur deildarforseti frá eða lætur af störfum, og skal þá kjósa deildarforseta og
varaforseta fyrir þann hluta kjörtímabils, sem eftir er.

14. gr.
Hver háskóladeild heldur fundi eftir þörfum. Deildarforseti boðar fundi, og

eiga þar sæti prófessorar og forstöðumenn vísindastofnana, er lúta deildinni. Há-
skóladeild er heimilt að ákveða, að dósentar og lektorar megi sitja deildarfundi og
hafa þar atkvæðisrétt.

Nú er fjallað sérstaklega um kennslugreinar dósenta, lektora, aukakennara. að-
stoðarkennara eða erlendra sendikennara, og skal forseti þá boða kennara á deildar-
fund og gefa þeim kost á að ræða það málefni, en atkvæðisrétt eiga þeir ekki, sbr.
þó 1. málsgrein, að því er varðar dósenta og lektora.

Nú er mál til umræðu á deildarfundi, sem varðar sérstaklega nemendur deild-
arinnar, og er deildarforseta þá heimilt að kveðja á fundinn fulltrúa nemenda, einn
eða fleiri, er stjórn deildarfélags nefnir til. Hafa fulltrúarnir þar málfrelsi, en eiga
ekki atkvæðisrétt.

Rektor er heimilt að taka þátt í meðferð mála í öllum deildum, en atkvæðisrétt
á hann þó aðeins í sinni deild.

15. gr.
Deildarforseta er skylt að boða til deildarfundar, ef rektor eða þriðjungur deild-

armanna, sem rétt eiga á fundarsetu, æskja fundar.
Deildarfundur er ályktunarfær, ef fund sækja eigi færri en helmingur prófess-

ora deildarinnar. Nú eru atkvæði jöfn, og ræður þá atkvæði deildarforseta eða þess,
er gegnir forsetastörfum, en hlutkesti, ef deildarforseti situr hjá.

16. gr.
Hver deild semur lestrar- og kennsluáætlun fyrir sig, og skal þar gerð grein

fyrir námsefni, kennsluháttum og prófkröfum.

IV. KAFLI
Kennsla og nemendur.

17. gr.
Kennsluár háskólans skiptist i tvö kennslumisseri, haustmisseri frá 15. sept.

til 31. jan. og vormisseri frá 1. febrúar til 15. júni. Háskólaráð getur ákveðið aðra
missera skiptingu með samþykki menntamálaráðherra fyrir tilteknar greinar eða
deildir. Leyfi og önnur kennsluhlé skulu ákveðin í reglugerð.

18. gr.
Háskólaráð ákveður, að fenginni umsögn háskóladeildar, hver sé kennsluskylda

einstakra háskólakennara. Nú unir kennari ekki úrlausn háskólaráðs, og má hann
þá skjóta úrlausninni til menntamálaráðherra, sem leysir til fullnaðar úr þessu efni.

Rektor á rétt á að vera leystur undan allt að helmingi þeirrar kennslu, sem
honum var skylt að hafa með höndum, er hann tók við rektorsembætti. Ef því er
að skipta, ákveður rektor með samþykki menntamálaráðuneytis, hversu ráðstafa
"Ir"Ii h"i.., hl"t" Ir"nn.,]"nn" ••
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19. gr.
Rektor getur veitt kennurum lausn í bili undan kennsluskyldu, allt að þremur

vikum. Endranær er menntamálaráðherra heimilt með samþykki háskólaráðs, að
veita kennara lausn undan kennsluskyldu um takmarkaðan Uma. Kennari sá, er
lausn hefur frá kennsluskyldu, ákveður kennara í sinn stað, einn eða fleiri, með
samþykki háskóladeildar og menntamálaráðherra.

Menntamálaráðherra ákveður launakjör staðgengils hverju sinni og hvort kenn-
ari sá, sem vikur i bili, skuli greiða laun hans að nokkru eða öllu. Nú er maður rá~-
inn til að gegna kennaraembætti, en ekki settur til starfans, og ákveður deild þá
hverju sinni, hvort hann eigi rétt á að sitja deildarfundi og hafi þar atkvæðisrétt.

20. gr.
Fyrirlestrar, æfingar og námskeið eru fyrir skrásetta stúdenta, en kennara er

heimilt að veita öðrum kost á að sækja slíka kennslu, nema háskólaráð mæli öðru-
vísi fyrir.

21. gr.
Hver sá, sem staðizt hefur fullnaðarpróf frá íslenzkum skóla, sem heimild hefur

til að brautskrá stúdenta, á rétt á að verða skrásettur háskólaborgari, gegn því að
greiða skrásetningargjald, enda hafi stúdent ekki gerzt sekur um neina þá óhæfu,
sem geri það varhugavert, að dómi háskólaráðs, að veita honum skólavist.

Háskólaráð getur leyft, að skrásettir verði til náms menn, sem lokið hafa er-
lendis prófi eða prófum, er tryggja nægan undirbúning til námsins eigi miður en
íslenzkt stúdentspróf.

Háskólaráði er heimilt, samkvæmt tillögum háskóladeildar, að ákveða sérstök
inntökuskilyrði í einstakar deildir eða greinar innan deildar. Með sama hætti getur
háskólaráð mælt svo fyrir i samþykkt, að aðeins ákveðinn fjöldi stúdenta skuli
skráður i deild árlega og eftir hverjum reglum hinni tilteknu tölu stúdenta sé veittur
aðgangur að deildinni.

Skrásetningargjöld skulu ákveðin í reglugerð.

22. gr.
Ákvæði um heilbrigðisskilyrði í sambandi við skrásetningar háskólastúdenta

má setja i reglugerð.
Öllum skrásettum stúdentum er skylt að ganga undir heilbrigðisrannsóknir

eftir þvi, sem háskólaráð áskilur.

23. gr.
Ákvæði um eftirlit með námsástundun háskólastúdenta má setja i reglugerð

háskólans.
24. gr.

Allir skrásettir stúdentar eru skyldir að gæta velsæmis bæði i háskólanum og
utan hans.

Háskólaráð getur veitt stúdent áminningu eða vikið stúdent úr skóla um tiltek-
inn tíma eða að fullu, ef hann hefur gerzt sekur um brot á lögum og öðrum reglum
háskólans eða reynzt sekur um háttsemi, sem er ósamboðin háskólaborgara. Enn
fremur má í reglugerð kveða svo á, að heimilt sé að víkja stúdent úr skóla vegna
persónulegra ágalla, eiturlyfjaneyzlu eða annarrar alvarlegrar óreglu.

Áður en brottrekstur er ráðinn, skal leita umsagnar háskóladeildar stúdents.
Einnig skal veita stúdent kost á að svara til saka. Enn fremur skal leita umsagnar
stjórnar i deildarfélagi stúdents, áður en brottrekstur er ráðinn samkvæmt fyrra
málslið 2. málsgreinar.

Brottrekstur skal þegar í stað tilkynna menntamálaráðuneytinu.
Stúdent er heimilt að skjóta úrskurði háskólaráðs til Hæstaréttar eftir reglum

um kæru i opinberum málum innan 4 vikna frá þvi, að honum barst tilkynning
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um úrskurðinn. Kæra frestar framkvæmd úrskurðar, en stúdent má þó ekki ganga
undir próf, fyrr en úrlausn Hæstaréttar er fengin.

Nú tekur stúdent sig á, og er háskólaráði þá heimilt að fella brott fyrri úr-
skurð um brottrekstur.

25. gr.
Nú er hafin réttarrannsókn gegn skrásettum háskólastúdent fyrir háttsemi, sem

talin er varða við almenn hegningarlög, og skal dómari þá tilkynna það rektor þegar
i stað. Rektor er heimilt að vera viðstaddur dómþing, þegar svo stendur á, eða öðr-
um kennara háskólans, sem hann nefnir til.

Nú verður skrásettur stúdent sekur að lagadómi um verk, sem svívirðilegt er
að almenningsáliti, og er hann þá rækur.

26. gr.
Afskipti háskólans af háskólastúdent hætta, er stúdent lýkur fuUnaðarprófi í

grein sinni. Nú tilkynnir stúdent, að hann sé hættur námi við háskólann, og skal þá
má nafn hans af stúdentatali skólans. Sama er, ef hann hefur ekki sótt háskólann
tvö kennslumisseri samfleytt, nema hann hafi leyfi háskóladeildar sinnar. Sama
gegnir og um þá stúdenta, sem hafa ekki staðizt háskólapróf og fyrirmunað er að
reyna próf að nýju, sbr. 28. og 30. gr., og enn um þá, sem vikið hefur verið úr skól-
anum.

V. KAFLI
Próf.

27. gr.
Háskólapróf skulu haldin á þeim Uma, sem reglugerð háskólans mælir fyrir um.

28. gr.
Í reglugerð háskólans skal setja ákvæði um próf, þ. á m, um prófgreinar, eink-

unnastiga og einkunnagjafir og um lágmarkseinkunn í einstökum greinum eða
flokkum greina og i fullnaðareinkunn.

Mæla má svo fyrir i reglugerð, að fullnaðarprófi sé skipt Í fleiri hluta en einn,
og kveða má á um skemmsta eða lengsta tíma, sem líða megi frá skrásetningu til
frumprófa, svo og milli þess, að einstökum prófhlutum eða prófgreinum sé lokið,
og milli upphafs náms og lokaprófs.

Heimilt er enn fremur að mæla svo fyrir í reglugerð, að misser-isleg eða árleg
próf skuli haldin í deild, samkvæmt tillögu deildarinnar, i þeim námsgreinum, sem
kenndar hafa verið á tímabilinu, öllum eða nokkrum. Kveða skal í reglugerð á um
það, hvort einkunnir þær, sem gefnar eru við þessi próf, hafi gildi Í fullnaðarprófi
og þá hvert. Nú er mælt fyrir um slík próf Í tiltekinni deild, og er þá stúdentum
skylt að ganga undir þau próf. Nánari ákvæði skulu að öðru leyti sett i reglugerð.

Í reglugerð er einnig heimilt að setja ákvæði um það, að stúdent, er ganga vill
til prófs, skuli áður hafa lokið undirbúningsprófum eða rækt nægjanlega tilteknar
greinar á námskeiðum, í æfingaflokkum eða við verklegt nám eða skilað skrifleg-
um úrlausnum.

29. gr.
1 reglugerð skal setja fyrirmæli um frest til að segja sig til prófs og um próf-

gjöld. Enn fremur skal setja þar ákvæði um prófvottorð og gjöld fyrir þau.

30. gr.
Nú stenzt stúdent ekki próf, gengur frá þVÍ, eftir að hann hefur byrjað próf,

eða kemur ekki til prófs og hefur þó ekki boðað forföll. Er honum þá heimilt að
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þreyta prófið að nýju innan árs. Standist hann enn ekki sama prófið eða gangi frá
þvi, hefur hann fyrirgert rétti sínum til að ganga oftar undir það. Háskóladeild
getur þó veitt undanþágu frá ákvæðum þessarar málsgreinar, ef sérstaklega stendur á.

1 reglugerð má mæla fyrir um rétt manna, sem staðizt hafa próf, til að endur-
taka prófið.

31. gr.
Háskólakennarar standa fyrir prófum, en hver deild ræður tilhögun prófa hjá

sér, að svo miklu leyti sem ekki eru sett bindandi ákvæði um það í lögum eða reglu-
gerð.

Munnleg próf skulu háð i heyranda hljóði. ÞÓ er háskóladeild heimilt, ef sér-
staklega stendur á, að ákveða, að slík próf skuli halda fyrir luktum dyrum.

32. gr.
Við þau próf, sem teljast til fullnaðarprófs, skal vera einn prófdómari utan

háskólans. Auk þess geta einstakar deildir samþykkt að hafa einn prófdómara úr
hópi deildarkennara i öllum greinum eða nokkrum. Við meistarapróf í íslenzkum
fræðum dæma þó kennararnir einir.

Við þau próf, sem teljast ekki til fullnaðarprófs, skal einn kennari deildar
þeirrar, sem i hlut á, gegna prófdómarastörfum samkvæmt kvaðningu deildarforseta.

t forspjallsvísindum dæmir kennarinn einn um prófið.
Menntamálaráðherra skipar prófdómendur þá, sem eru ekki háskólakennarar,

samkvæmt tillögum háskóladeildar. Þá eina má skipa prófdómara, sem lokið hafa
viðurkenndu fullnaðarprófi við háskóla í þeirri grein, sem prófdómari skal dæma,
eða getið hafa sér orðstír fyrir fræðimennsku í greininni. Prófdómendur skulu
skipaðir til þriggja ára i senn.

33. gr.
Háskólaráð ákveður, að fenginn umsögn deildar, hvort viðurkenna skuli há-

skólapróf, sem stúdent hefur tekið erlendis, og að hverju leyti. Setja má almenn
ákvæði i reglugerð um viðurkenningu erlendra prófa.

VI. KAFLI
Doktorar og meistarar.

34. gr.
Háskóladeildir hafa rétt til að veita doktorsnafnbót. Slíka nafnbót má veita

annaðhvort í heiðurs skyni eða að undangengnu sérstöku prófi. Doktorsnafnbót í
heiðurs skyni verður ekki veitt nema með einróma samþykki atkvæðisbærra deildar-
manna og með samþykki háskólaráðs. Háskóladeildir standa fyrir doktorsprófi.

35. gr.
Sá, er æskir doktorsnafnbótar, skal að jafnaði hafa lokið kandídatsprófi eða

embættisprófi.
Synja má þeim manni, sem sekur hefur gerzt um einhverja þá óhæfu, sem um

getur í 1. málsgrein 21. gr., réttar til að ganga undir doktorspróf.

36. gr.
Sá, er æskir að taka doktorspróf, skal láta fylgja umsókn sinni vísindalega rit-

gerð eða ritgerðir, enda varði ritgerðir, ef því er að skipta, sama meginrannsóknar-
svið og myndi nokkra heild. Umsókn skal stíluð til hlutaðeigandi háskóladeildar.

Í reglugerð skulu settar reglur um doktorspróf.
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37. gr.
Hver sá, sem hlotið hefur doktorsnafnbót frá háskólanum, á rétt á að halda

þar fyrirlestra i vísindagrein sinni í samráði við rektor. Nú þykir doktor misbeita
þessum rétti sínum, og getur háskólaráð þá svipt hann réttinum. Hið sama er, ef
doktor gerist sekur um einhverja þá óhæfu, sem ylli því, að hann væri rækur úr
háskólanum. ef hann væri i tölu háskólastúdenta.

38. gr.
Háskólaráð getur ákveðið i samþykkt samkvæmt tillögum háskóladeildar, að

heimilt sé að ganga undir meistarapróf i grein, að loknu embættis- eða kandidats-
prófi. Prófið er fólgið i samningu ritgerðar eða ritgerða, og má áskilja, að umsækj-
andi gangi einnig undir munnlegt próf i tilteknum greinum og haldi opinbera fyrir-
lestra. Ritgerð skal skila til þeirrar háskóladeildar, sem i hlut á.

Nánari reglur um meistarapróf skal setja i reglugerð.

VII. KAFLI
Stofnanir háskólans og eigur hans.

39. gr.
Háskólaráð hefur yfirumsjón með einstökum háskólastofnunum, svo sem há"

skólabókasafni. fyrirtækjum háskólans, svo sem happdrætti og kvikmyndahúsi. og
með sjóðum skólans og öðrum eigum.

Forseti Íslands veitir embætti háskólabókavarðar samkvæmt tillögu háskóla-
ráðs. Háskólabókavörður skal hafa sérþekkingu i bókasafnsfræðum. Nú kennir há-
skólabókavörður bókasafnsfræði við háskólann, og tekur hann þá sömu laun og
prófessorar. Háskólaráð ræður annað starfslið bókasafns eftir því, sem fé er veitt
til á fjárlögum.

Háskólaráð setur einstökum fyrirtækjum háskólans samþykktir.
Um stjórn sjóða fer eftir þvi, sem stofnskrár eða aðrar samþykktir mæla

fyrir um.
Um tengsl atvinnudeildar háskólans við háskólann fer eftir þvi, sem segir i III.

kafla laga nr. 68, 7. mai 1940 og öðrum lögum, er þar að lúta, og um tengsl tilrauna-
stöðvar háskólans i meinafræði við háskólann, svo sem segir i lögum nr. 11, 28. fehr.
1947.

VIII. KAFLI
Kennaraembætti og kennarastöður við Háskóla Islands.

40. gr.
Við Háskóla Islands eru þessi prófessorsembætti:
1. 1 guðfræðideild 4,
2. i læknadeild 8,
3. i laga- og viðskiptadeild 6,
4. í heimspekideild 7,
5. i verkfræðideild 3.
Í reglugerð skal kveða á um, hverjar aðalkennslugreinar teljist til hvers prófess-

orsembættis um sig. .
Nú óskar skipaður prófessor eftir því, að aðalkennslugrein hans verði breytt,

er prófessorsembætti verður laust i deild hans, og getur menntamálaráðherra þá
heimilað breytinguna, ef deild sú, sem i hlut á, felist á tilmæli prófessorsins.
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41. gr.
Prófessorarnir i lyflæknisfræði og handlæknisfræði veita forstjórn Iyflæknis-

og handlæknisdeildum Landsspitalans, og prófessorinn i meinafræði veitir jafnframt
forstöðu rannsóknarstofu i meinafræði. Prófessorinn i heilbrigðisfræði skal auk
kennslunnar i þeirri grein annast hellbrtgðislegar rannsóknir fyrir heilbrigðisstjórn-
ina, þar á meðal manneldisrannsóknir í samráði við manneldisráð. Prófessorinn í
lyfjafræði hefur yfirumsjón með kennslu i lyfsölufræði. Kennarinn i lyfsölufræði
hefur jafnframt á hendi eftirlit með lyfjabúðum.

42. gr.
Menntamálaráðherra ákveður tölu dósenta, lektora, aukakennara og aðstoðar-

kennara i einstökum deildum og greinum, að fengnum tillögum háskólaráðs.

IX. KAFLI
Kennsla í lyfsölufræði.

43. gr.
Við læknadeild skal stofna til kennslu i lyfsölufræði (pharmacia) til undir-

búnings fullnaðarfræðslu i þeirri grein, sem gert er ráð fyrir, að fyrst um sinn verði
sótt til útlanda.

X. KAFLI
Gildistaka og brottfallin lög.

44. gr.
Lög þessi taka gildi nú þegar.

45. gr.
Menntamálaráðherra leitar staðfestingar forseta íslands á reglugerð fyrir há-

skólann, að fengnum tillögum háskólaráðs. í reglugerðinni er heimilt að kveða
nánar á um framkvæmd laga þessara. Reglugerðarákvæði þau, sem i gildi eru við
gildistöku laganna, halda gildi sinu, unz ný ákvæði eru sett.

46. gr.
Við gildistöku laga þessara falla úr gildi þessi lög og lagaákvæði:
Lög nr. 21 1. febr. 1936, um Háskóla íslands, ásamt breytingarlögum nr. 78 27.

júní 1941,lögum nr. 66 28. des. 1944og lögum nr. 21 28. marz 1947.
Lög um laun háskólakennara, nr. 36 30. júlí 1909.
Lög nr. 66 28. des. 1944, um breyting á og viðauka við lög nr. 36 30. júlí 1909,

um laun háskólakennara, og um breyting á lögum nr. 21 1. febr. 1936, um Háskóla
íslands.

Lög nr. 116 28. des. 1950,um breyting á lögum nr. 66 28. des. 1944.
Lög nr. 85 24. des. 1953,um breyting á lögum nr. 36 30. júli 1909, um laun há-

skólakennara.
Lög nr. 34 26. okt. 1917, um stofnun dósentsembættis i læknadeild Háskóla

íslands.
Lög nr. 40 27. júni 1925, um stofnun dósentsembættis við heimspekideild Há-

skóla Islands.
Lög nr. 24 19. mai 1930, um háskólakennara.
Lög nr. 33 23. júni 1932, um stofnun nýs prófessorsembættis i læknadeild Há-

skóla íslands.
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Lög nr. 44 27. júní 1941, um tannlæknakennslu við læknadeild háskólans.
Lög nr. 13 13. febr. 1943, um stofnun embættis háskólabókavarðar við Háskóla

Islands.
Lög nr. 9 24. jan. 1945, um stofnun prófessorsembættis í heilbrigðisfræði i

læknadeild Háskóla íslands.
Lög nr. 31 12. febr. 1945, um stofnun dósentsemhættis í guðfræðideild Háskóla

Islands.
Lög nr. 23 23. april 1946, um dósentsembætti i íslenzku nútímamáli og hag-

nýtri Íslenzkukennslu f heimspekideild Háskóla íslands.
Lög nr. 15 6. april 1955, um stofnun prófessorsembættis i læknadeild Háskóla

íslands.
Lög nr. 92 24. des. 1955, um lann starfsmanna ríkisins, 14. gr. B,I,4 orðin

"dósentar og" falli niður.
Lög nr. 112 30 mai 1940, nm lyfjafræðingaskóla Islands.

47. gr.
Þegar lög þessi taka gildi, skal skipa dósenta þá, sem starfa við háskólann, pró-

fessora.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarp þetta, sem flutt er samkvæmt tilmælum Háskóla íslands, er samið

af sérstakri nefnd. Hafa verið gerðar nokkrar breytingar á frv. frá því, sem nefndin
lagði til, aðallega að láta haldast að mestu þá skipan, sem verið hefur um' hríð um
veiting prófessorsembætta, en nefndin vildi gera þar á frekari breytingar. Þá er
bætt inn ákvæði um kennslu f lyfsölufræði og um stofnun prófessorsembættis i
lyfjafræði, svo sem nánar er vikið að i greinargerð nefndarinnar. Greinargerðin er
birt hér á eftir, en þess skal getið, að sérstakar athugasemdir hafa verið felldar inn
Í greinargerðina vegna breytinga þeirra, sem gerðar voru á frumvarpinu.

Í ársbyrjun 1954 tók til starfa fimm manna nefnd, sem háskólaráð skipaði. til
þess að endurskoða lög og reglugerðir um Háskóla íslands. Haustið 1955 skipaði
menntamálaráðherra Bjarni Benediktsson, samkvæmt tilmælum háskólans, sjötta
nefndarmanninn, og var hann formaður nefndarinnar. t upphafi áttu sæti i nefnd-
inni prófessorarnir Ármann Sævarr, Björn Magnússon, Júlíus Sigurjónsson, Leifur
Ásgeirsson og Þorketl Jóhannesson. Tveir hinir siðaslnefndu viku úr nefndinni
eftir nokkurn tíma, annar vegna dvalar erlendis, en hinn sakir annarra starfa. Há-
skólaráð kvaddi i þeirra stað prófessorana Finnboga R. Þorvaldsson og Steingrím J.
Þorsteinsson. Stjórnskipaður formaður nefndarinnar var dr. Benjamín Eiríksson,
bankastjóri, en fram til þess að hann Var skipaður hafði prófessor Ármann Snævarr
verið formaður.

Frumvarp það, er nefndin samdi, var sent til umsagnar öllum deildum háskól-
ans, svo og stúdentaráði háskólans. Eftir að umsagnir bárust, fór nefndin að nýju
yfir frumvarpið, og loks gekk háskólaráð til fullnaðar frá frumvarpinu, svo sem
boðið er i lögum um undirbúning lagafrumvarpa, sem háskólann varða.

Hér fl eftir verður rætt um efni frumvarpsins, en auk þess þykir rétt að víkja
nokkuð að þróun Háskóla Islands og þeim breytingum, sem háskólalög hafa tekið
frá öndverðu.

I.
Háskóli Islands er 45 ára um þessar mundir. Hann er stofnaður 17. júni 1911, en

fyrstu lögin um háskólann eru frá 30. júlí 1909. Að skólanum stóðu þegar frá upp-
hafi traustar stoðir, þar sem embættismannaskólarnir þrír, Prestaskólinn, Lækna-
skólinn og Lagaskólinn urðu hluti háskólans sem stofn guðfræðideildar, lækna-
deildar og lagadeildar hans.

Á þessu 45 ára starfsskeiði skólans hefur starfsemi hans aukizt að miklum
mun, nemendum og kennurum hefur stórfjölgað, stofnað hefur verið til kennslu i
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nýjum kennslugreinum og ýmsar rannsóknarstofnanir hafa risið og tengzt háskól-
anum. Skal þetta nú reifað nokkuð.

Fyrsta árið, sem skólinn- starfaði, voru skráðir stúdentar 45 talsins, en i upp-
hafi háskólaárs 1956-1957 voru þeir 750. Fyrsta háskólaárið voru prófessorar 9,
en dósentar 2. 1 upphafi háskólaárs 1956-1957 voru prófessorar 25, en dósentar 2.
Tala aukakennara hefur og margfaldazt. Að loknum vorprófum 1956, voru braut-
skráðir kandídatar frá Háskóla íslands um 1170, og eru þá ekki taldir þeir, sem lokið
hafa fyrra hluta prófi i verkfræði frá háskólanum, og ekki heldur þeir menn. sem
lokið hafa prófi i forspjallsvísindum einum saman. Samkvæmt bráðabirgðaathug-
unum skiptast brautskráðir kandídatar svo á fræðigreinar:

1. Guðfræði 201
2. Læknisfræði 337
3. Lögfræði............................................... 380
4. íslenzk fræði með eða án auka grein a 75
5. Viðskiptafræði 98
6. Verkfræði 7
7. Tannlæknisfræði 25
8. B.A.-próf 45

1168

Viðkoma kandídata hefur aukizt mjög hin síðari árin. A tímabilinu 1921-1926
voru 79 kandídatar brautskráðir frá háskólanum, en árin 1951--1956 brautskráðust
þaðan 232 kandídatar.

A starfsskeiði sínu hefur háskólinn aukið miklu við upprunalegt starfssvið
sitt. Námið hefur t. d. verið gert fjölþættara bæði á þá lund, að efnt hefur verið til
kennslu í nýjum fræðigreinum að stofni til, og auk þess hefur $rIl1SU verið aukið
við eldri kennslugreinarnar og námið þar gert fjölbreytilegra.

Haustið 1940 var hafin kennsla til fyrra hluta prófs í verkfræði. Með lögum nr.
66/1944 var verkfræðideild stofnuð að formi til, og þá voru lögfest þrjú prófessors-
embætti við þá deild. Vegna heimsstyrjaldarinnar gátu þeir stúdentar, sem fyrstir
manna luku hér fyrra hluta prófi, ekki sótt síðara hluta námsins til erlendra háskóla.
Var þá horfið að því ráði að veita þeim fullnaðarkennslu í byggingarverkfræði hér
við háskólann, og luku því prófi 7 kandídatar. Eftir styrjaldarlok var kennsla i
greinum síðara hluta verkfræðiprófs lögð niður, og hefur kennsla síðan verið eiri-
skorðuð við greinar fyrra hluta prófsins. Hafa nú alls lokið fyrra hluta prófi 101
stúdent, en auk þess hafa 6 þeirra 7 kandídata, sem lokið hafa fullnaðarprófi hér,
tekið fyrra hluta próf við Háskóla íslands.

Þá var hafin kennsla i viðskiptafræði á árinu 1941. Var þá þegar skipaður
dósent í viðskiptafræði, en annar dósent settur á næsta ári, þótt lög væru ekki til
um þau embætti. Embætti þessi voru lögfest með lögum nr. 66/1944. Viðskipta-
fræðiprófi hafa lokið 98 kandídatar, svo sem fyrr greinir.

Með lögum nr. 44/1941 var stofnað dósentsembætti í tannlækningum, en kennsla
hófst ekki fyrr en haustið 1945. Tannlæknaprófi hafa nú lokið 25 kandídatar.

Loks ber að geta þess, að með breytingu, sem gerð var á háskólareglugerð á árinu
1942, var lagður grundvöllur að kennslu í ýmsum greinum til B.A.-prófa, og fer sú
kennsla fram á vegum heimspekideildar. Samkvæmt gildandi reglugerð má halda
uppi kennslu í 16 námsgreinum til B.A.-prófa. Þessu prófi hafa nú lokið 45 kandí-
datar, 1 sambandi við þetta nám er rétt að benda á það, að efnt hefur verið til sér-
staks prófs í íslenzkum fræðum fyrir erlenda stúdenta, og nefnist sá baccalaureatus
philologiae islandicae, sem slíku prófi hefur lokið. Hafa tveir stúdentar lokið
þessu prófi.

Jafnframt þessari fjölgun kennslugreina að stofni til hefur námið orðið fjöl-
breytilegra i greinum þeim, sem kenndar hafa verið frá öndverðu í skólanum. Nýjum
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greinum hefur verið bætt við, fjölgað hefur verið verklegum æfingum og námskeiðum,
og ríkari kröfur eru gerðar um, að stúdentar skrifi ritgerðir i grein sinni. Þessa fjöl-
breytni má m. a. rekja til þess, að kennurum hefur fjölgað i gömlu deildunum. Eru
prófessorar nú 3 i guðfræðideild og dósent 1, en 1911 voru þar 2 prófessorar og einn
dósent. Llæknadelld voru 2 prófessorar 1911, en nú starfa þar 6 prófessorar (af þeim
er einn i tannlæknisfræðum), og eitt embætti er óveitt. I lögfræði voru 3 prófessorar
1911, en nú eru þeir 4. Í heimspekideild voru 2 prófessorar 1911, en einn dósent.
Nú starfa þar 6 prófessorar og einn dósent.

Í skjóli háskólans hafa vaxið upp ýmsar rannsóknarstofnanir, sem við hann
eru tengdar. Má þar nefna Rannsóknarstofu háskólans i meinafræði, Tilraunastöð
háskólans i meinafræði á Keldum, Rannsóknarstofu i liffærafræði og lifeðlisfræði,
Rannsóknarstofu i heilbrigðisfræði og loks Atvinnudeild háskólans, en tengsl þeirrar
stofnunar við háskólann eru meir i orði en á borði.

Þá er þess að geta, að háskólabókasafnið hefur vaxið verulega á þessum árum,
en embætti háskólabókavarðar var stofnað formlega með lögum nr. 13/1943. Samning
orðabókar íslenzkrar tungu er unnin á vegum háskólans, og má kalla, að föst rann-
sóknarstofnun fjalli um það rannsóknarefni.

Við háskólann eru tengd tvö fjármálafyrirtæki, happdrætti háskólans og kvik-
myndahúsið Tjarnarbíó. Er háskólanum mikill fjárstyrkur að þeim.

Þetta stutta yfirlit ber það með sér, að mikil gróska og þensla hefur verið i
lífi háskólans á þessu 45 ára skeiði. Allt um það hafa lög hans ekki- sætt gagngerðum
breytingum. Með l. nr. 21 1. febr. 1936 voru háskólanum að vísu sett ný lög að
formi til. t raun réttri kvað þó ekki mjög mikið að efnisbreytingum á eldri lögum,
er þau voru sett. Helztu breytingarnar voru þær, að atvinnudeild var stofnuð og
tengd háskólanum, kjörtímabil rektors var lengt úr 1 ári i 3 ár, og ákvæðum var
breytt um upphaf og endi háskólaárs, svo og um misserisskiptingu. Skyldi háskólinn
nú hefja starf sitt 15. sept., i stað 1. okt. fyrr, og ljúka þvi 15. júní, i stað 30. júni fyrr.
Haustmisseri skyldi nú ljúka 1. febr., en áður lauk þVÍ 15. febrúar.

Þá var lögunum frá 1936 breytt með l. nr. 78/1941. Var lagadeild þá breytt
i laga- og hagfræðideild i sambandi við kennslu, sem þá hófst i viðskiptafræði. Þá
var lögfest heimild um að takmarka aðgang að deildum háskólans, og loks var
heimilað að setja þvi tímamörk, hve lengi menn gætu verið með einstaka prófhluta
fræðigreinar. Með I. nr. 66/1944 var enn gerð breyting, og var þá verkfræðideild
lögfest.

Greinargerð um lagabreytingar ein sér veitir þó ekki rétta yfirsýn yfir þær
breytingar, sem orðið hafa á innri starfsemi háskólans. Í reglugerð háskólans, sem
er að stofni til frá 1942, eru meginákvæðin um tilhögun náms, einstakar námsgreinar
og prófgreinar og aðrar námskröfur, auk ákvæða um einkunnir, þar á meðal lág-
markseinkunnir, sem menn verða að hljóta. Þessi ákvæði skipta í reynd meira máli
um daglega starfsemi háskólans en einstök ákvæði háskólalaganna. Hefur kveðið
allmikið að breytingum á reglugerð skólans, bæði vegna þess að nýjar námsgreinar
hafa verið teknar upp og eins sakir þess, að kennslulag allt hefur verið á reynslu-
stigi, jafnvel i þeim greinum, sem lengst hafa verið kenndar. Er mjög mikilvægt, að
ákvæði um starfsemi háskólans, einkum þá er lýtur að námstilhögun og prófum,
séu sveigjanleg. Ber þvi brýna nauðsyn til þess, að lög festi ekki um of námstilhögun,
prófhætti og einkunnagjafir, heldur sé þeim atriðum skipað með reglugerð. Er lagt
til í frumvarpi þessu, að þeirri lagastefnu sé haldið.

II.
Athugasemdir við einstök ákvæði frumvarpsins.

Um 1. kafla.
Í erlendum háskólalögum tíðkast það víða að lýsa hlutverki háskólans i upp-

hafskafla háskölalaga, sbr. t. d. lög um háskólann í Björgvin, Gautaborg og Osló og
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lög um Verkfræðiháskólann danska. Ákvæði sem þessi fela fyrst og fremst i sér
stefnuskrá skólans, en auk þess felst í þeim nokkur mörkun á starfssviði starfsmanna
háskólans, t. d. á þá lund, að starfsmenn verða ekki skyldaðir til að inna af höndum
störf, sem eru utan marka þessarar skýrgreiningar, nema sérstök lagaheimild komi
til eða það sé venju helgað. Er lagt til i 1. gr., að lögin hefjist á slíku ákvæði, og er
það nýmæli.

tLgr. er ekki vikið að þeim réttindum, sem háskólapróf veita. Um það efni
er fjallað i lögum nr. 36/1911, um forgangsrétt kandídata frá Háskóla íslands til
embætta, ásamt síðari breytingum. Rétt er að vekja athygli á því, að mjög er það
mismunandi, hvern rétt einstök háskólapróf veiti. Sum þeirra eru embættispróf, svo
sem guðfræði-, lögfræði- og læknisfræðipróf, önnur veita forgangsrétt til starfa, svo
sem mag. art.- og cand. mag.-próf í íslenzkum fræðum, eða jafnrétti á við aðra
kandídata, svo sem B.A.-próf, en þess eru einnig dæmi, að mjög fá réttindi séu
tengd prófi, svo sem er um kandídatspróf í viðskiptafræðum. Nefnd sú, sem samdi
drög til frv. þessa, taldi það ekki í verksviði sínu að endurskoða ákvæði um þessi
efni. Annað verkefni, sem er þessu skylt, er það álitamál, hvort lögvernda eigi í fyllra
mæli en nú er gert stéttar- eða starfsheiti akademískt menntaðra manna, svo sem
heitin lögfræðingur, hagfræðingur, sagnfræðingur, þjóðréttarfræðingur o. s. frv.
Nefndin taldi það einnig vera utan starfssviðs síns að móta tillögur um þetta efni.

Um II. kafla.
Hér eru ákvæði um stjórn háskólans, æðstu valdhafa hans, rektor og háskóla-

ráð, störf þeirra og star Isháttu , um starfslið háskólans annað en kennara lið, og
loks er þar almennt ákvæði um, að háskólinn lúti menntamálaráðherra. í þessum
kafla eru ýmis nýmæli, eins og sýnt mun verða í athugasemdum við hverja ein-
staka grein.

Um 2. gr.
Hér eru grundvallarákvæði um starfssvið rektors og háskólaráðs, svo og ákvæði

um það, að háskólinn lúti menntamálaráðherra.
Ákvæði 2. málsgr. um starfssvið rektors eru nokkru fyllri en hliðstæð ákvæði

í gildandi lögum. Eru þessar reglur frv. að mestu eða öllu i samræmi við þær venjur,
sem nú tíðkast, en rétt þykir að lögfesta þessar reglur, þar sem þær skipta megin-
máli um réttarstöðu rektors.

Ákvæði 3. málsgr. um verksvið háskólaráðs er svipaðs efnis og 2. gr. háskóla-
laga nr. 21/1936.

Í 4. málsgr. er boðið, að leita skuli umsagnar háskólaráðs, áður en lögum, sem
snerta háskólann eða háskólastofnanir, verður breytt eða við þau aukið, svo og
um nýmæli í lögum. Þetta ákvæði er ekki í gildandi lögum, en ákvæði svipaðs efnis
er í 5. gr. 2. málsgr. háskólareglugerðar nr. 47/1942. Þykir heppilegra að hafa þetta
ákvæði í háskólalögum en í háskólareglugerð. Ákvæði, sem að sínu leyti er hliðstætt
efni þessu, er í l. nr. 21/1931, 3. gr., um kirkjuráð.

Í 5. málsgr. segir, að háskólinn eigi stjórnarfarslega undir menntamálaráðherra.
Um þetta atriði er ekki ákvæði Í lögum, en hér er lagt til, að ríkjandi stjórnsýslu-
venju sé veitt lagagildi. í frv. er jafnan talað um menntamálaráðherra, en ekki
menntamálaráðuneyti, og er það með ráði gert, þar sem ætlunin er, að ráðherra
fjalli yfirleitt persónulega um málefni háskólans og rektor og háskólaráð eigi beinan
aðgang að honum um málefni háskólans.

Um 3. gr.
Hér er mælt fyrir um rektorskjör.
Í 1. málsgr. segir, að prófessorar einir eigi kosningarrétt og séu kjörgengir við

rektorskjör. Samkv. 3. gr. gildandi laga eiga prófessorar og dósentar kosningarrétt,
en prófessorar einir eru kjörgengir. Hér er lagt til, að dósentar eigi ekki atkvæðis-
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rétt, og er ástæðan sú, að samkvæmt frumvarpinu verða dósentar í nokkru lausari
tengslum við háskólann en nú er. Þótti þvi ekki rétt að heita þeim atkvæðisrétti
frekar en t. d. lektorum, Mundu áhrif einstakra deilda á rektorskjör og breytast
mjög, ef dósentum væri fenginn kosningarréttur, þar sem það verður væntanlega
mjög mismunandi, hve marga dósenta deild hefur innan vébanda sinna, ef ákvæði
frv. um dósenta verða lögfest.

2. málsgr, er að mestu óbreytt frá gildandi lögum.
1 3. málsgr. eru ákvæði um rektorskjör. Aðalbreytingin frá 3. gr. gildandi laga

er fólgin í því, að sá prófessor einn nær kosningu í fyrstu umferð, sem hlýtur
atkvæði meiri hluta atkvæðisbærra manna. Ef prófessorar háskólans eru t. d. 27,
þá nær kennari ekki kosningu í þessari umferð, nema hann hljóti 14 atkvæði hið
fæsta. Auk þess er það óhjákvæmilegt skilyrði, að minnst tveir þriðju hlutar atkvæðis-
bærra kennara eigi þátt i atkvæðagreiðslu, þ. e. 18 menn, miðað við ofangreinda
tölu prófessora. Þótt maður skili auðum seðli, tekur hann að sjálfsögðu þátt i
atkvæðagreiðslu i skilningi 3. málsgr.

Áskilnaður um, að rektorsefni hljóti algeran meiri hluta atkvæðisbærra manna,
á aðeins við um fyrstu kosningaumferð. Í síðari umferðum dugir einfaldur meiri
hluti greiddra atkvæða. Við kosningarhætti þá, sem nú tíðkast, getur það borið við,
að tiltekinn maður sé kosinn rektor þegar i fyrstu umferð, þótt hann njóti fylgis
minni hluta atkvæðisbærra manna, t. d. aðeins 35%. Við nýbreytni þá, sem hér er
lögð til, er girt fyrir það, að fyrsta kosningarlota skeri úr um kosningu, nema
tiltekinn prófessor hljóti meiri hluta allra atkvæðisbærra manna, og er þá einnig
tekið tillit til þeirra, sem ekki sækja kjörfund. Samkv. frumvarpsgreininni skal
haga annarri kosningarumferð með suma hætti og nú tíðkast, þ. e. kosning er þá
bundin við þá tvo eða fleiri, sem flest fengu atkvæði í fyrstu umferð. Nú fá t. d.
þrir menn jafna atkvæðatölu eða einn fær flest atkvæði, en næst flest atkvæði fá
tveir menn með jafna atkvæðatölu, og skal þá kjósa um þá þrjá. Í annarri umferð
telst sá kosinn, sem flest atkvæði fær, en hlutkesti skal ráða, ef atkvæði verða jöfn.
Gert er ráð fyrir því, að fyllri reglur um rektorskjör séu settar í reglugerð. Væri
kostur að kveða þar á um rétt kennara, sem getur ekki sótt kjörfund, á að skila
bréflegu atkvæði, og enn fremur er gerlegt að mæla fyrir um prófkjör í sambandi
við kosningu rektors, ef mönnum lízt svo. .

Í 3. málsgr, er ekki ákvæði, er býður prófessor að sækja kjörfund, en telja
verður slíka fundarsókn embættisskyldu prófessors.

Ákvæði 4. málsgr., sem skyldar kjörgengau háskólakennara til að taka við
rektorskjöri. er nýmæli. Eru hliðstæð ákvæði yfirleitt í norrænum háskólalögum,
og styðst það við góð og gild rök. Háskólaráð metur ástæður kennara, sem skorast
undan að taka kjöri, og skal efna til kosningar að nýju, ef háskólaráð fellst á
sjónarmið hins kjörna rektors. Er ljóst, að veigamiklar ástæður einar geta leitt til
þess, að fallizt verði á afstöðu kennarans.

Ákvæði 5. og 6. málsgr. er að mestu í samræmi við gildandi lög.
Ákvæði 6. málsgr, um það, hver gegna skuli rektorsembætti í forföllum rektors

eða ef hann fellur frá, eru nokkru fyllri en ákvæði 3. gr. l. nr. 21/1936. Þar sem talað
er um "endurkjör" í 5. málsgr., er að sjálfsögðu aðeins átt við það, að rektor geti
skorazt undan því að gegna embættinu samfleytt í fleiri kjörtímabil en eitt. Ef hlé
verður á því, að hann gegni rektorsembætti, getur hann ekki skorazt undan kjöri
nema samkvæmt ákvæði 4. málsgr.

Um 4. gr.
Greinin fjallar um það, hverjir skipi háskólaráð. Enn fremur eru þar fyrirmæli

um það, að heimilt sé að leyfa fulltrúum háskólastúdenta fundarsetu. Auk stúdenta
geta fulltrúar kennara átt fundarsetu í háskólaráði samkv. 5. gr. frv.

Ákvæði 1. málsgr. er óbreytt frá 4. gr. gildandi laga, að því frá skildu, að hér
er vikið að kosningu ritara.
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1 2. málsgr. eru sett brýn fyrirmæli um það, hvaða kennari skuli sækja fund,
efdeiIdarforseti er forfallaður eða getur ekki tekið þátt í afgreiðslu máls vegna
tengsla við mál. Er þá gert ráð fyrir, að varaforseti deildar sæki fund, en ella sá
prófessor,sem lengst hefur gegnt kennaraembætti i deildinni (þ.e. embætti fasta-
kennara, en stundakennsla mundi ekki falla undir þetta orðalag). Um þetta efni
skortir ákvæði i gildandi lögum og reglugerðum um háskólann, og hefur fram-
kvæmd nokkuð verið á reiki. Þykir heppilegt að taka hér af tvímæli með brýnu
ákvæði.

Ákvæði 3. málsgr. um setu stúdenta á fundi háskólaráðs er nýmæli. Má vænta
þess, að fulltrúar stúdenta, einn eða fleiri, verði jafnan kvaddir til, þegar fjallað
er um mál í háskólaráði, sem varða stúdenta sérstaklega. Í 3. málsgr. 14. gr. er
hliðstætt ákvæði að sinu leyti um kvaðningu stúdenta á kennarafundi i deild. Í lög-
um um háskólann í Osló, nr. 3 9. des. 1955, eru ákvæði um það, að fulltrúar stúdenta
eigi rétt á setu í háskólaráði og hafi þar málfrelsi, tillögurétt og atkvæðisrétt. Þessir
fulltrúar taka einnig þátt í rektorskjöri. Þá sitja kjörnir fulltrúar stúdenta fundi
deildakennara með sömu lögkjörum og lýst var um fulltrúa þeirra í háskólaráði.
Samkvæmt lögum um háskólann í Björgvin frá 9. júlí 1948 sitja fulltrúar stúdenta
fundi deildarkennara sem fullgildir meðlimir, en fulltrúa eiga þeir ekki í háskóla-
ráði. Ekki er kunnugt um önnur norræn háskólalög. sem hafi ákvæði um þessi
efni. Stúdentaráð Háskóla íslands hefur í umsögn sinni um frv. lagt eindregið til,
að svipuð ákvæði verði tekin upp i frv. sem 'eru í lögunum nýju um háskólann í
Osló. Stúdentaráð gerir þó ráð fyrir því, að í reglugerð megi "takmarka rétt full-
trúa stúdenta til að taka þátt i afgreiðslu þeirra mála, sem varða beint vísindaleg
málefni". Nefndin, sem samdi frv., taldi .ekkí ráðlegt að sinni að ganga lengra i
þessu efni en svo, að heimila rektor og deildarforseta að .kveðja fulltrúa stúdenta
á fundi i háskólaráði eða á deildarfundi, þegar málefni, sem sérstaklega varða
stúdenta, eru þar til umræðu. Fjölmörg mál koma til umræðu á fundum háskóla-
ráðs og deildarkennara, sem varða ekki stúdenta sérstaklega, og er þá engin ástæða
til þess að fulltrúar stúdenta séu viðstaddir slíkar umræður .. Um sum mál, sem þar
eru rædd, er og ljóst, að stúdentar hafa ekki fræðileg tök á að fjalla um þau eða
nægilega reynslu til þess að taka þátt í afgreiðslu þeirra. Þá er ekki heldur fyrir
það að synja, að sum mál kunni að vera þess eðlis, að ekki sé heppilegt, að stúdent-
um berist vitneskja um þau, a. m, k. meðan mál er á tilteknu afgreiðslustigi. Hitt
er ljóst, að lögfesting á frv. mundi í reynd hafa það i för með sér, að stúdentar
yrðu miklu oftar en nú er kvaddir til fundar mn úrlausn mála, og þeir mundu fá
betri tök á því en nú er að fylgjast með afgreiðslu mála í háskólaráði og hjá deild-
um, og er framför að því. Um þessi efni er unnt að setja fyllri ákvæði í reglugerð,
sbr. 44. gr. frv.

Um 5. gr.
1. málsgr., sem fjallar um fundarhöld háskólaráðs, er sama efnis og 2. málsgr,

4. gr. gildandi laga. Þegar fundur er boðaður að frumkvæði kennara, er mælt svo
fyrir i frv., að kennurum sé rétt að senda fulltrúa á fundinn, en það er ekki bundið
eins og er í gildandi lögum, hve margir þessir fulltrúar skuli vera.

12. málsgr. eru sett ákvæði um ályktunarfæri háskólaráðs og um það, hvenær
ályktun teljist samþykkt. Þessi ákvæði eru ekki í háskólalögunum frá 1936, en um
þau er fjallað í 3. gr. reglugerðar nr. 47/1942. Þykir rétt að hafa ákvæði um þetta
efni i háskólalögunum. því að slíkt ákvæði skiptir meginmáli um störf háskólaráðs.
Samkvæmt tilvitnuðu ákvæði reglugerðar nægir, að helmingur háskólaráðsmanna
sæki fund. t frv. er lagt til, að háskólaráð sé ekki ályktunarfært, nema tveir þriðju
hlutar ráðsmanna sæki fund hið fæsta. Ákvæði frv. um það, hvenær tillaga teljist
samþykkt, er nokkru fyllra en ákvæði reglugerðar nr. 47/1942 um það efni.
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Um 6. gr.
Hér er kveðið á um almenna kennarafundi, en ákvæði um það efni eru ekki

í gildandi lögum. Mælir greinin fyrir um það, hvenær heimilt sé að boða til slíks
fundar, hvenær slíkt sé skylt, hverjir eigi rétt á að sækja kennarafundi og njóti
atkvæðisréttar þar, og loks segir um skuldbindingargildi þeirra ályktana, sem þar
eru gerðar. Samkvæmt greininni binda ályktanir kennarafundar ekki háskólaráð,
en að sjálfsögðu má vænta þess, að stjórnarvöld háskólans og stjórnarvöld ríkisins
muni taka nokkurt tillit til slíkra ályktana, a. m. k. ef þorri kennara hefur greitt
þeim atkvæði sitt.

Háskólaráð gæti þrátt fyrir ákvæði 6. gr. lagt einstök mál til álita fyrir fund,
sem 1. d. prófessorar einir sæktu.

Um 7. gr.
Hér eru ákvæði um starfslið á skrifstofu háskólans og umsjónarmann. Ákvæði

um þetta efni eru ekki í gildandi lögum, en hins vegar eru ákvæði um það í 6. gr.
háskólareglugerðar. Þykir réttara að taka þessi ákvæði í lög háskólans. Efnisbreyt-
ing er hér sú ein, að menntamálaráðherra skipar ritara að fengnum tillögum há-
skólaráðs eftir frumvarpsgreininni. en í reglugerð er ekki gert ráð fyrir afskiptum
háskólaráðs af skipun ritara.

Um 8. gr.
Gefur ekki tilefni til athugasemda.

Um 9. gr.
Hér segir, hverjar deildir séu við háskólann. Er lagt til. að deildar tali núgild-

andi laga sé breytt svo, að atvinnudeild sé ekki framar háskóladeild. Ákvæði laga
nr. 21/1936 um, að atvinnudeild sé meðal deilda háskólans, hefur verið bókstafur
einn. Fulltrúi frá atvinnudeild háskólans hefur aldrei setið háskólaráðsfundi, og
tengslin milli háskólans og þessarar rannsóknarstofnunar hafa verið mjög lítil, svo
að ekki sé fastar að orði kveðið. Oliklegt þykir, að breyting verði á þessu í bráð,
og er því lagt til, að atvinnudeildin verði ekki lengur að formi til háskóladeild,
enda er skipulag hennar og starfsemi nú með þeim hætti. að naumast kemur til
greina, að hún eigi fulltrúa i háskólaráði. Engin kennsla fer fram á vegum atvinnu-
deildar eða annars konar skólastarfsemi, og háskólinn hefur engan afskiptarétt af
starfsemi þeirrar stofnunar. svo sem þó ætti að vera, ef stofnunin væri háskóla-
deild. Yfirstjórn þessarar stofnunar er, sem kunnugt er, i höndum Rannsóknarráðs
ríkisins, en ekki háskólans. Að óbreyttum lögum um atvinnudeildina getur hún
frá skipulagssjónarmiði ekki verið háskóladeild. Nefndin vill benda á, að mikil
þörf mun vera á því að endurskoða lagaákvæði um atvinnudeildina, en slík endur-
skoðun var ekki í verksviði nefndarinnar.

Þess skal getið, að í frv. nefndarinnar, eins og það barst háskólaráði. var lagt
til, að laga- og hagfræðideild væri skipt i tvær deildir, lagadeild og viðskiptadeild.
og væru deildir þá 6 samtals. Var þó mikill ágreiningur um þetta i nefndinni. 1
háskólaráði var samþykkt með 5 atkvæðum gegn 1 að hafa laga- og viðskiptadeild
óskipta áfram, en forseti laga- og hagfræðideildar greiddi atkvæði gegn þeirri til-
lögu. Af hendi meira hlutans í háskólaráði var einkum lögð áherzla á það, að ein-
göngu tveir fastakennarar væru i þessari deild, ef stofnuð yrði. Þá er einnig á það
bent, að í sumum öðrum deildum tíðkast það. að allsundurleitar kennslugreinar
séu kenndar i einni og sömu deild, sbr. tannlæknisfræði í læknadeild og kennslu i
ýmsum greinum til B.A.-prófa i heimspekideild. t frumvarpi þvi, sem hér· er flutt.
er lagt til, að viðskiptadeild verði sjálfstæð deild, þegar þrú föst kennaraembætti
hafa verið stofnuð þar. Þess má geta, að í viðskiptafræðum eru um 100 stúdentar,
litlu færri en i lögfræði, en miklu fleiri en i guðfræði og verkfræði. Á það skal bent,
að reynslan hefur leitt í ljós, að ógerlegt er að halda uppi sameiginlegri kennslu
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fyrir laganema og viðskiptafræðinema að nokkru ráði. Samstaða þessara deildar-
hluta er þvi mjög litil.

Í gildandi lögum er deild sú, sem rætt var um hér síðast, nefnd laga- og hag-
fræðideild. Það hefur í raun réttri jafnan verið vafasamt að kenna þessa deild við
hagfræði. Könnun á Alþingistíðindum (sbr. Alþ.tíð. 1941, A, bls. 212~225) leiðir
i ljós, að heiti þetta er sprottið upp af tillögum háskólaráðs um, að efna skyldi til
viðskiptafræði- og hagfræðikennslu við háskólann. Tillögum háskólaráðs var hafn-
að, að því er tekur til hagfræðikennslunnar, en þess var þá ekki gætt að breyta
nafni deildarinnar til samræmis við þessa afgreiðslu máls. Er lagt til hér, að deildin
heiti laga- og viðskiptadeild.

Um 10. gr.
Í þessu ákvæði eru greindir kennarar háskólans, og er þeim skipað í sex flokka.

Auk þess eru staðgenglar kennara, sbr. 19. gr. frv. Miklu skiptir, að skýrt sé um
hvern einstakan kennara, til hvaða flokks hann teljist, þar eð réttarstöðu kennara
er ekki einn veg farið. Er því boðið Í greininni, að taka skuli fram, þegar kennari
er skipaður eða ráðinn, til hvaða flokks hann teljist. Þá skal enn fremur ákveða
eftir gildistöku laganna, hverjir af kennurum háskólans, sem þá starfa, séu dósentar,
lektorar, aukakennarar og aðstoðarkennarar.

Greinin skýrgreinir ekki hvern flokk kennara fyrir sig, enda er vandkvæðum
bundið að koma við slíkri skýr greiningu. Í greininni eru þó nefnd tvö atriði, sem
til greina koma við einstaka flokka kennara, þ. c. skipunar- eða ráðningartími og
form á launagreiðslum. Dósentar eru skipaðir til ótiltekins tíma, en lektorar eru
ráðnir til tveggja ára í senn hið skemmsta. Taka þeir mánaðar- eða árslaun eftir
ákvörðun menntamálaráðherra. Aukakennarar og aðstoðarkennarar eru ráðnir til
skemmri tíma en tveggja ára og eru stundakennarar. Samkv. 42. gr. frv. ákveður
menntamálaráðherra tölu dósenta, lektora, aukakennara og aðstoðarkennara, en
prófessorsembætti verða hins vegar ekki stofnuð nema með lögum.

Dósentsembættin eru annars eðlis samkv. þessu frv. en þau eru eftir gildandi
lögum. Samkvæmt gildandi reglugerð eru gerðar sömu kröfur til vísindalegs undir-
búnings af hendi manns, sem skipaður er dósent, sem til þess manns, er skipaður
er prófessor, enda er enginn munur á kennsluskyldu þeirra eða kennsluháttum.
Er það og nánast tilviljun háð, hvort embætti er dósentsembætti eða prófessors-
embætti. Kennaraembættin í viðskiptafræði eru t. d. dósentsembætti, en hliðstæð
embætti i lögfræði eru öll prófessorsembætti. Er lagt til í 40. gr. frv., að þessu
verði breytt svo, að öll þau embætti, sem nú eru dósentsembætti, verði prófessors-
embætti, enda leiddi rækileg könnun í ljós, að næsta torvelt er að leysa úr því eftir
málefnislegum sjónarmiðum, hver embætti eigi að vera dósentsembætti og hver
prófessorsembætti.

Samkv. 10. gr. frv. er gert ráð fyrir, að þeir kennarar, sem hafa á hendi kennslu
i mikilvægum námsgreinum, verði skipaðir dósentar, ef menntamálaráðherra fellst
á tillögur háskólaráðs um það efni, sbr. og 42. gr. frv. Yrði hér í reyndinni aðeins
um nafnbreytingu að ræða, þ. e. nokkrir þeirra kennara, sem nú eru aukakennarar,
yrðu nefndir dósentar. Mun háskóladeild að jafnaði eiga frumkvæði að því að
hreyfa tillögu um þetta efni. Byggt er á þVÍ, að þeir einir verði skipaðir dósentar,
sem hafi haldgóðan undirbúning til vísindalegra starfa. Ákvæði um skipun dóm-
nefndar vegna veitingar prófessorsembættis á ekki við hér, en heimilt er þó samkv.
4. málsgr. 11. gr. að kveða svo á Í reglugerð, að þessi ákvæði skuli taka til dósenta.
Launakjör dósenta verða ákveðin af menntamálaráðherra hverju sinni, svo sem nú
er um aukakennara, enda er örðugt að setja algild ákvæði um laun þeirra. Þau
geta farið mjög eftir því, hvers konar starfi kennarinn gegnir jafnframt kennslu-
starfi sínu (kennarinn gæti t. d. verið yfirlæknir á sjúkrahúsi). Dósentar þeir, sem
hér ræðir um, verða ekki prófessorar, nema þeim sé veitt prófessorsembætti. Lagt
er til í 46. gr. frv., að l. nr. 24/1930 um háskólakennara séu felld úr gildi og ákvæði
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launalaga nr. 92/1955 um laun dósenta, enda er gert ráð fyrir því i 47. gr. frv., að
dósentar þeir, sem starfa við háskólann, er lög þessi taka gildi, verði skipaðir
prófessorar. Dósentar þessir eru nú tveir.

Lektorar verða þeir kennarar einir taldir, sem hafa á hendi kennslu i allmikil-
vægri grein.

Aukakennarar og aðstoðarkennarar eru stundakennarar, en aðstoðarkennarar
eru þeir kennarar nefndir, sem kenna í skjóli tiltekins kennara, oft aðeins hluta
af grein, sem aðalkennarinn kennir. Aðstoðarkennari stendur yfirleitt ekki fyrir
prófi.

Um 11. gr.
i greininni segir, hver skipi eða ráði einstaka kennara og um aðdraganda þess,

að prófessorar og að nokkru dósentar og aðrir sérfræðingar verði skipaðir.
1. málsgr. er að mestu í samræmi við gildandi lög og venjur. Tekið er fram,

að menntamálaráðherra skipi dósenta að fengnum tillögum háskóladeildar. Dósents-
staða verður ekki stofnuð samkv. 42. gr. frv., nema menntamálaráðherra samþykki,
að fengnum tillögum háskólaráðs, og er það í samræmi við gildandi reglur um
aukakennara. Þá er sérregla i lok 10. gr. frv. um þá, sem starfa við gildistöku lag-
anna og til greina kemur að skipa dósenta. Samkvæmt frv. ræður háskólaráð m. a.
aukakennara. en þeir eru stundakennarar, og felur frv. þvi ekki i sér efnisbreyt-
ingu um þetta atriði.

1 3. málsgr, eru fyrirmæli um skipun dómnefndar, sem fjalla á um hæfni um-
sækjanda til prófessorsembættis. Hliðstætt ákvæði er ekki í gildandi háskólalögum.
en hins vegar er slíkt ákvæði í 9. gr. háskólareglugerðar. Í þessu ákvæði er fjallað
um mjög mikilvægt atriði, og el' eins ætt, að fremur beri að hafa það í háskólalögum
en reglugerð. Í greininni er boðið að leita álits dómnefndar og háskóladeildar, áður
en prófessorsembætti er veitt. Í dómnefnd skulu vera 3 menn.

1 9. gr. reglugerðar er aftur á móti gert ráð fyrir þeirri höfuðreglu. að dóm-
nefndarmenn séu 5, en heimilt er þó að hafa þá 3. Í reyndinni hafa dómnefndir
oftast verið skipaðar 3 mönnum, og hefur stundum reynzt örðugt að fá 5 hæfa menn
til starfans. Virðist vera heppilegt að festa tölu dómnefndarmanna og koma á sam-
ræmdri framkvæmd á þessu sviði. Um skipun nefndar eru sams konar ákvæði og
i gildandi reglugerð. Um hæfni manna til setu í dómnefnd eru þau ákvæði í reglu-
gerð, að engan megi skipa í dómnefnd, sem eigi sé viðurkenndur fræðimaður i
vísindagrein þeirri, sem umsækjendum sé ætlað að kenna. 1 frv. er lagt til, að þetta
atriði sé orðað svo, að í dómnefnd megi skipa þá eina, sem séu kunnáttumenn i
þeirri grein, er umsækjendum sé ætlað að kenna. Hér er að vísu ekki allur munur
á, en reynslan hefur sýnt, að stundum er ekki kostur á þrem viðurkenndum vísinda-
mönnum hér á landi til dómnefndarstarfa. Hafa þá verið skipaðir menn, sem hafa
mikla starfsreynslu og þekkingu á grein, og er slíkt fullkomlega viðhlítandi. Heimilt
er hér eftir sem hingað til að kveðja erlenda menn til dómnefndarstarfa.

Samkv. 9. gr. háskólareglugerðar skal dómnefnd láta uppi "rökstutt álit um
vísindalegt gildi rita umsækjanda og rannsókna og hvort af þeim megi ráða, að
umsækjandi sé hæfur til að gegna embættinu". Menntamálaráðuneytið hefur skýrt
ákvæði 9. gr. svo, að dómnefnd sé skylt að meta hæfni umsækjanda til embættis
ekki einungis á grundvelli rita hans og rannsókna, heldur og á grundvelli náms-
ferils hans, starfsreynslu og orðstírs þess, er hann hefur getið sér í starfi. Frv. er
í samræmi við þessa skýringu. Eins og Iræðaiðkunum hér á landi er háttað og
aðstöðu ungra manna til þeirra, er oft erfitt að einskorða mat á hæfni umsækjanda
við fræðistörf hans ein. Verður einnig að vera heimilt að horfa til annarra atriða,
sem ráða má af hæfni manns til embættisins. Að öðru leyti er frumvarpið i samræmi
við 9. gr. háskólareglugerðar.

Í 5. málsgr. er heimilað að mæla svo fyrir í reglugerð, að ákvæði um, að skipa
skuli dómnefnd og leita beri umsagnar deildar skuli gilda um skipun dósenta og
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sérfræðinga við háskólastofnanir. Slík ákvæði gætu bæði verið almenn, svo að þau
giltu um allar deildir, en einnig mætti einskorða þau við tilteknar stofnanir eða
embætti.

Um 12. gr.
Báðar málsgreinar þessarar greinar eru nýmæli.
1. málsgrein er reist á þeirri hugsun, að stundum kann að vera kostur að fá

íslenzkan vísindamann, sem getið hefur sér frábæran orðstír, til þess að takast á
hendur kennaraembætti við háskólann. Ýmis atvik geta valdið því, að slíkur maður
vilji ekki sækja um embætti, t. d. vegna tillits til þeirrar stofnunar, sem hann vinnur
við. Forsendur fyrir þvi, að sú leið verði farin, sem i greininni felst, eru tvær. 1
fyrsta lagi er áskilin einróma samþykkt þeirrar háskóladeildar, sem i hlut á, og i
öðru lagi verður háskólaráð að fallast á tilmæli deildar. Þá má einnig benda á,
að hér er aðeins um heimild fyrir menntamálaráðherra að ræða, en honum er ekki
skylt að fallast á tilmælin. Akvæði þetta felur í sér frávik frá meginreglu 5. gr. laga
nr. 38/1954, um réttindi og skyldur opinberra starfsmanna, en svo tryggilega er
búið um ákvæði þetta, að ekki sýnist varhugavert að lögfesta það.

Samkv. 2. málsgr, er menntamálaráðherra heimilt, eftir tillögu háskóladeildar,
að auglýsa kennaraembætti laust til umsóknar, svo að embættið verði veitt ári
áður en hinn nýskipaði kennari hefur kennslu sína. Ákvæðið lýtur einkum að þeirri
aðstöðu, þegar kennari er kominn fast að aldurshámarki embættismanna. Getur
deild þá mælzt til þess við menntamálaráðherra, að embætti verði auglýst laust
til umsóknar, svo að það verði veitt ári áður en kennarinn lætur af störfum. Einnig
getur ákvæðið átt við endranær, þegar skipa á í embætti, t. d, í nýstofnað embætti.
Oft getur verið svo ástatt, er kennaraembætti losnar, að ekki sé völ á mönnum, sem
fyrirvaralaust gætu tekið við embættinu, þótt annars teljist vel hæfir, og er þeim
því oft nauðsynlegt að afla sér aukinnar sérmenntunar vegna hins nýja kennara-
embættis eða að kynna sér kennsluaðferðir erlendis i væntanlegum kennslugreinum
sínum. Ef ákvæði þetta nær lögfestingu, er menntamálaráðherra heimilt að kveða
svo á, að hinn skipaði kennari njóti launa fyrir embætti sitt það ár, sem hann er
erlendis til viðbúnaðar embætti sínu. Er mjög mikilvægt að fá ákvæði sem þetta
lögfest. -

Um 13. gr.
Greinin fjallar um kjör, kjörgengi og kjörtimabil deildarforseta og varaforseta

deildar.
Hér eru þau nýmæli, að kjörtímabil deildarforseta skuli vera tvö ár í stað

eins árs nú, og enn fremur er mælt fyrir um kosningu varaforseta, sem ekki er
tíðkað nú. t athugasemdum við 4. gr. er nokkuð vikið að þörfinni á þvi að kjósa
varaforseta deildar. Tillaga um lengingu kjörtímabils deildarforseta er studd þeim
rökum, að sú tilhögun stuðli að festu i framkvæmd á málefnum deildar, en i annan
stað sé það heppilegt fyrir störf háskólaráðs, sem skipað er deildarforsetum samkv.
4. gr., að ekki verði þar of tíð mannaskipti. Jafnframt því, að kjörtímabil deildar-
forseta er lengt í frv., er lagt til, að annað hvert ár gangi 2 eða 3 háskólaráðsmenn
aðrir en rektor úr ráðinu, en hinir sijta áfram. Með þeirri tilhögun er skotið loku
fyrir það, að háskólaráð sé skipað að fullu og öllu mönnum, sem ekki hafa starfað
þar umliðið háskólaár. Ættu þessi tvenn úrræði að stuðla að festu um meðferð mála
í háskólaráði. Kjörtímabil þriggja þeirra deildarforseta, sem kosnir verða í fyrsta
skipti eftir gildistöku laga þessara, verður aðeins eitt ár, svo sem greinir í ákvæðinu.

Í greininni segir berlega, að kjörgengum kennara sé skylt að taka við kjöri
til starfa deildarforseta og varaforseta. Þar eru einnig ákvæði um það, að deildar-
forseta sé heimilt að skorast undan endurkjöri, og einnig getur sá, sem lætur af
rektorsembæUi, neitað að taka við kosningu sem deildarforseti næsta ár á eftir. Eru
þetta nýmæli. Um atkvæðisrétt í kosningum deildarforseta og varaforseta deildar
er ekki brýnt ákvæði i 13. gr., en um það fer eftir almenna ákvæðinu i 14. gr.
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Ákvæði i lok 13. gr. um kjör deildarforseta, ef deildarforseti fellur frá eða
lætur af starfi, er nýmæli.

Um 14. gr.
Í greininni er fjallað um fundi háskóladeildar, hverjir sitji fundi almennt og

hverja megi kveðja til fundarsetu, ef sérstaklega stendur á.
Að gildandi lögum er nokkuð mismunandi eftir deildum, hverjir kennarar

deildar sitji deildarfundi. Í sumum deildum sitja prófessorar og dósentar einir
deildarfundi, en í öðrum deildum sitja aukakennarar einnig fundina. Hér er lagt
til, að almenn ákvæði séu sett um þetta efni. Nauðsynlegt hefur þótt að virða venjur
þær, sem á hafa komizt i einstökum deildum, um fundarsetu. Er þvi lagt til, að
prófessorar og forstöðumenn vísindastofnana, er lúta deild, eigi jafnan rétt á
fundarsetu, en jafnframt geti háskóladeild ákveðið, að dósentar og lektorar sitji
deildarfundi almennt og eigi þar atkvæðisrétt. Hins vegar eiga aukakennarar,
aðstoðarkennarar og erlendir sendikennarar ekki rétt á fastri fundarsetu. Ef sam-
þykkt er gerð um fundarsetu dósenta og lektora, er hún almenns efnis, þ. e. gildir
um alla fundi deildar, meðan samþykkt er í gildi.

Í 2. málsgr. segir, að deildarforseti skuli boða dósenta, lektora, aukakennara.
aðstoðarkennara og erlenda sendikennara á deildarfund og gefa þeim kost á að
ræða mál, sem varðar sérstaklega kennslugreinar þeirra. Ákvæðið verður að skilja
i sambandi við 1. málsgr. Ef deild hefur samþykkt, að dósentar og lektorar eigi
rétt á fastri fundarsetu, hefur ákvæði 2. málsgr. ekki sjálfstætt gildi, að því er þá
varðar.

Í 3. málsgr. er deildarforseta heimilað að kveðja fulltrúa frá nemendum deildar,
einn eða fleiri, á deildarfund, ef fjallað er um mál, sem varðar sérstaklega hags-
muni nemenda. Þetta ákvæði er nýmæli, og var vikið að því í athugasemdum við
4. gr. 3. málsgr. Má vænta þess, að fulltrúar nemenda verði alloft kvaddir til fundar-
setu, svo sem þegar breyting á námstilhögun eða námsefni er á döfinni eða i sam-
bandi við styrkjaúthlutanir o. m. fl.

4. málsgr. er í samræmi við 8. gr. 2. málsgr, háskólalaganna.

Um 15. gr.
Greinin er að mestu i samræmi við 11. gr. háskólareglugerðar, en rétt þykir,

að þetta ákvæði sé i lögum um háskólann. Hér segir ekki berlega um skyldur
manna til að sækja deildarfundi, en telja verður, að þeim, sem rétt eiga á fundar-
setu, sé jafnframt skylt að sækja fund og þetta sé almenn emhættis- eða starfs-
skylda þeirra. Þetta ákvæði er að mestu í samræmi við 9. gr. gildandi laga.

Um 17. gr.
Í greininni er fjallað um kennslumisseri, leyfi og önnur kennsluhlé. Missera-

skiptingin er óbreytt frá gildandi lögum, en henni var breytt 1936, eins og fyrr er
getið. Reynslan hefur orðið sú í flestum deildum háskólans, að ókleift er að hefja
kennslu að nokkru ráði fyrir 1. okt. Stafar það fyrst og fremst af atvinnuhögum
stúdenta og því, að námskostnaður er hér svo hár, að stúdentum veitir ekki af
sumarmánuðunum öllum til þess að afla sér tekna. Er kennsluárið óneitanlega
skemmra hér en víðast hvar annars staðar, en ekki var talið fært að gera tillögur
til breytinga á því. Nokkuð hefur verið um það rætt í einstaka deild að taka upp
haustpróf, en afnema jafnframt miðsvetrarprófin í janúar. Mundi það ótvírætt drýgja
kennslutímann. Er heimild í 17. gr. til þess að ákveða aðra misseraskiptingu en hina
almennu fyrir einstakar deildir eða námsgreinar. Væri þá t. d. unnt að heimila deild
að hefja próf 1. sept.

Um 18. gr.
I greininni segir um kennsluskyldu háskólakennara og kennsluskyldu rektors.
Í háskólalögum eru ekki ákvæði um kennsluskyldu kennara, en i 16. gr. háskóla-

reglugerðar segir, að hver deild ákveði, hve margar kennslustundir komi í hlut
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kennara. Hér er lagt til i1.málsgr., að háskólaráði sé falið að ákveða kennsluskyldu
einstakra kennara, að fenginni umsögn háskóladeildar. Stuðlar þess! tillaga að sam-
ræmdri framkvæmd þessara mála. Ef kennari unir ekki úrlausn háskólaráðs, getur
hann skotið máli sínu til menntamálaráðherra, sem leysir úr þessu efni til þrautar.

2. málsgr. er nýmæli. Samkvæmt þvi á rektor rétt á að verða leystur undan allt
að helmingi þeirrar kennslu, sem honum var skylt að hafa með höndum, er hann
tók við rektorsembætti. Rektor háskólans mun vera nálega eini skólastjóri á landi
hér, sem hefur jafnmikla kennsluskyldu sem aðrir kennarar skólans, að þvi er
ætla verður. Störf rektors eru þó mikil og hafa farið mjög vaxandi hin síðari ár.
Er nú svo komið, að ýmsum kennurum skólans er torvelt og jafnvel ókleift að
takast á hendur störf rektors, ef aðalstörf hvíla á þeim óskipt. Er því nauðsynlegt,
að slíkt ákvæði, sem hér greinir, sé lögfest, enda er það sanngirnismál.

Um 19. gr.
Ákvæðið fjallar um það, hversu kennari geti fengið lausn undan kennsluskyldu,

og að nokkru um lögkjör staðgengla.
Um lausn undan kennsluskyldu segir i 17. gr. reglugerðar um Háskóla íslands.

Þykir gleggra að hafa ákvæði um þetta efni i háskólalögum. Samkv. 1. málsgr. er
lagt til, að rektor geti veitt kennara lausn undan kennsluskyldu, allt að þremur
vikum. Eftir reglugerð er það háskólaráð, sem veitir þetta leyfi, en frv. er hér i
samræmi við ríkjandi venjur. Ef lausn undan kennsluskyldu stendur lengur en 3
vikur, fjallar menntamálaráðherra um tilmæli kennarans, og er ráðherra heimilt
að fallast á þau tilmæli, ef samþykki háskólaráðs kemur til.

Þá eru í 2. málsgr. ákvæði um staðgengil, hversu hann sé ráðinn og hver rétt-
arstaða hans sé. Þessi ákvæði eru nýmæli, en eru þó í raun réttri aðeins staðfesting
á ríkjandi venjum. Ef staðgengill er settur prófessor, hefur jafnan verið talið, að
hann hafi sömu réttindi og skyldur gagnvart háskólanum og prófessor sá, sem
veitt hefur verið lausn í bili, þ. á m. rétt og skyldur til að sækja deildarfundi. Ef
kennari er ráðinn í stað prófessors, er það nokkuð á reiki, hvort sá kennari hefur
1. d. setið deildarfundi. Er lagt til hér, að deild ákveði hverju sinni, hvort hinn
ráðni kennari sitji deildarfundi eða ekki. Ef tveir menn eða fleiri eru ráðnir til
starfa, ákveður háskóladeild, hvort einhver þeirra skuli sitja deildarfundi.

Um 20. gr.
Greinin vikur að nokkru frá 13. gr. háskólalaga. en er að mestu i samræmi

við ríkjandi venjur.
Um 21. gr.

í þessari grein segir um inntökuskilyrði i háskólann, þau er lúta að fræðileg-
um undirbúningi manna og siðferði þeirra, svo og um heimild til að takmarka að-
gang að einstökum deildum.

1. og 2. málsgr. eru efnislega að mestu í samræmi við 15. gr. háskólalaga, en
orðalagi er nokkuð breytt. 2. málsgr. nær bæði til erlendra manna og íslenzkra,

í 4. málsgr. gætir lítt nýmæla, sbr. 2. málsgr. 15. gr. háskólalaga. ÞÓ segir hér
glögglega, að ákveða megi sérstök inntökuskilyrði í einstakar deildir eða greinar
innan deildar, t. d. má áskilja, að stúdentspróf frá stærðfræðideild sé inntökuskil-
yrði i verkfræðideild o. s. frv.

Um 22. gr.
í fyrri málsgrein er heimilað að setja ákvæði í reglugerð um heilbrigðisskilyrði

i sambandi við inngöngu í háskólann, en i síðari málsgrein er ákvæði um heil-
brigðisrannsóknir, sem nemendur eru skyldir til að hlíta, bæði er þeir koma í skól-
ann og síðar á námsferli.

Um 23. gr.
Greinin er í samræmi við það, sem nú tíðkast.
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Um 24. gr.
t þessari grein er fjallað um brot stúdenta og viðurlög við þeim, að þvi leyti

sem að háskólanum horfir, og enn um meðferð máls, þegar ákvarða skal viðurlög.
Brot þau, sem ákvæðið víkur að, eru brot á lögum og öðrum reglum háskól-

ans, og enn fremur á ákvæðið við háttsemi, sem er ósamboðin háskólaborgara.
Þarf sú háttsemi ekki að vera refsiverð. Í 25. gr. 2. málsgr. er hins vegar fjallað
um brot, sem háskólastúdent hefur hlotið refsidóm fyrir, og er þá afleiðing dóms
sú, að stúdent er rækur úr skóla, ef verknaður er svívirðilegur að almenningsáliti.
Ljóst er, að háskólaráð getur vikið stúdent úr skóla með stoð í 2. málsgr. 24. gr.,
þótt refsiverður verknaður sé eigi svo stórfelldur sem í 2. málsgr, 25. gr. segir.
Rétt er að benda á, að grundvöllur undir brottvikningu er ekki sá einn, að stúdent
fremji brot eða ósiðræna háttsemi, heldur er einnig unnt að víkja stúdent úr skóla
vegna persónulegra ágalla, eiturlyfjaneyzlu eða annarrar alvarlegrar óreglu, ef
heimild 2. málsgr, 24. gr. til setningar reglugerðar um það efni er notuð. Þykir
nauðsynlegt að hafa heimild til að kveða á um þetta i reglugerð, ekki sizt að því
er tekur til læknadeildar, sbr. 48. gr. núgildandi reglugerðar, sem fjallar um brott-
vikriing stúdents úr læknadeild af þessum sökum.

Viðurlög þau, sem 24. gr. heimilar, eru áminning og brottvikning, um tiltekinn
tíma eða að fullu. Samkvæmt lokaákvæði 24. gr. getur háskólaráð jafnan veitt
stúdent skólavist að nýju, ef stúdent tekur sig á. Ákvæði þetta á ekki við, ef stúdent
er rækur samkvæmt 25. gr. 2. málsgr., en væntanlega gæti háskólaráð heimilað
slíkum manni innritun samkvæmt 21. gr. 1. málsgr., þegar mannorðsflekkun hefur
eyðzt að lögum (t. d. með uppreist æru o. s. frv.).

Um meðferð máls, þegar áminning er veitt, eru ekki sérstök ákvæði í grein-
inni. Hins vegar er boðið að búa skuli tryggilega um mál, ef til greina kemur að
víkja manni úr skóla.

Í fyrsta lagi skal háskólaráð leita umsagnar háskóladeildar stúdents, áður en
brottrekstur er ráðinn. Háskólaráð er þó ekki bundið við þá tillögu, sem kann að
felast í umsögninni. f öðru lagi skal leita umsagnar stjórnar i deildarfélagi stúdents,
en enn fremur skal að sjálfsögðu veita honum kost á að svara til sakar. Eru sér-
stök ákvæði um þetta efni ekki i gildandi lögum. Þá er það nýmæli, að stúdent
er heimilað að skjóta úrskurði háskólaráðs til Hæstaréttar samkvæmt reglum um
kæru i opinberum málum. Er þetta ákvæði orðað eftir fyrirmynd frá lögum um
háskólann í Osló frá 1955. Menntamálaráðuneyti er ekki heimilað að skjóta úrskurði
háskólaráðs til Hæstaréttar, enda mun þess sjaldnast þörf. Þessi nýju ákvæði eru
reist á þvi sjónarmiði, að brottvikning úr háskóla sé mjög örlagarík ákvörðun fyrir
stúdent og vandamenn hans, og sé því rík þörf á að búa sem tryggilegast um máls-
meðferð i þvi sambandi.

Greinin er efnislega
skólalaga.

Um 25. gr.
samræmi við 18. gr. 1. málsgr. og 19. gr. gildandi há-

Um 26. gr.
Í greininni er kveðið á um það, með hverjum hætti skólavist stúdents geti

lokið. Ákvæðið er fyllra en hliðstætt ákvæði í gildandi lögum. Efnisbreytingar eru
hér tvær. Fyrst sú, að má skal nafn stúdents af stúdentatali, þegar hann hefur
ekki sótt háskólann í tvö kennslumisseri, nema hann hafi leyfi háskóladeildar
sinnar. Samkvæmt gildandi lögum ber að fella nafn stúdents af stúdentaskrá. ef
hann sækir ekki skólann fjögur kennslumisseri. Sérstakar ástæður geta að sönnu
legið til þess, að stúdent sæki ekki háskólann tiltekið háskólaár, en þá er stúdent
jafnan unnt að fá til þess leyfi háskóladeildar sinnar, ef ástæður eru frambærilegar.
Er háskólanum það að ýmsu leyti til trafala að hafa menn á nemendatali sínu,
sem eru alls óvírkír, og el' þvi heppilegt að stytta tíma þann, sem hér um ræðir.
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Hin breytingin, sem felst í greininni, er sú, að stúdent telst ekki framar nemandi
háskólans, er hann tilkynnir, að hann sé hættur námi. Er það sjálfsagt ákvæði.

f greininni segir, að fella skuli niður af stúdentaskrá nafn stúdents, "ef hann
hefur ekki sótt háskólann tvö kennslumisseri samfleytt". Hér er það ekki ákvarðað,
hvað felist í því, að stúdent sæki háskólann. Mætti setja lágmarkskröfur í því efni
i reglugerð.

Um 27. gr.
Greinin er i samræmi við 21. gr. l. nr. 21/1936. Að sjálfsögðu verða háskólapróf

að fara fram á háskólaárinu, sbr. 17. gr., en háskólaráð getur þó veitt undanþágu frá
þvi, sbr. athugasemdir við 17. gr., að fengnu samþykki menntamálaráðherra.

Um 28. gr.
Hér eru skráðar meginreglurnar um próf i háskólanum.
1. málsgr. er að mestu i samræmi við 22. gr. gildandi laga. Hér segir berlega, að

unnt sé að áskilja lágmarkseinkunn fyrir tiltekna flokka námsgreina.
2. málsgr. er einnig að mestu í samræmi við 22. gr. gildandi laga. Hér er mælt

sérstaklega um heimild til þess að ákveða í reglugerð, hve langur tími megi líða frá
upphafi náms til lokaprófs.

Um 3. málsgr. er þess að geta, að 22. gr. háskólalaga hefur í framkvæmd verið
skilin svo, að hún heimili að setja ákvæði um árleg eða misserísleg próf í deild, sbr.
ákvæði reglugerðar um nám í verkfræðideild. Gleggra þykir þó að hafa sérákvæði
um það efni í lögum, og styðst 3. málsgr. við þau sjónarmið.

4. málsgr, er að mestu í samræmi við 22. gr. háskólalaga. Hér er þó íþróttaskyJd-
unni sleppt, enda hefur ákvæðum um hana ekki verið haldið uppi í framkvæmd hin
síðari ár. I I

Um 29. gr.
Í 23. gr. 1. málsgr. háskólalaga eru fyrirmæli um fresti, sem menn hafa til að

segja sig til prófs, og um fjárhæð prófgjalda. Þykir óheppilegt að hafa brýn ákvæði
um það efni i lögum, svo sem nú er, og mun haganlegra að kveða á um þau efni í
reglugerð.

Um 30. gr.
Hér er mælt um það, er stúdent fellur á prófi, gengur frá prófi eða kemur ekki

til prófs og hefur þó ekki boðað forföll. Er honum þá heimilt að þreyta prófið að
nýju, en hann skal hafa lokið því i síðasta lagi ári eftir að hann reyndi próf fyrsta
sinni. Er þetta nýmæli. Ef hann fellur þá á prófinu, gengur frá þvi eða kemur ekki til
prófs án þess þó að boða forföll, er honum yfirleitt ekki heimilt að reyna próf að
nýju. Eru þetta nýmæli. Háskóladeild er heimilað að veita undanþágur frá báðum
þessum reglum, ef sérstaklega stendur á, svo sem ef stúdent er sjúkur eða miður sín
i prófi af ástæðum, sem honum eru ósjálfráðar. Þessar nýju reglur eru settar vegna
þeirra, sem annaðtveggja hafa litla getu til að stunda háskólanám eða slá slöku við
námið. Mun ákvæði þetta skapa mönnum aðhald um að beita sér við nám sitt.

2. málsgr, gefur ekki tilefni til athugasemda.

Um 31. gr.
Greinin er að mestu i samræmi við 25. gr. háskólalaga. Í 2. málsgr. er háskóla-

deild þó heimilað að ákveða, að munnleg próf skuli háð fyrir luktum dyrum, ef sér-
staklega stendur á. Háskóladeild getur þurft að grípa til þessa ráðs, t. d. rúmsins
vegna, og tillit til stúdents, sem próf þreytir, getur líka skipt hér máli, eða prófsverk-
efnið, sbr. t. d. við sum læknapróf. Greinin er í samræmi við framkvæmd mála nú.

Um 32. gr.
Hér eru ákvæði um tölu prófdómenda og um skipun þeirra.
Samkv. 26. gr. háskólalaga skulu jafnan vera tveir prófdómendur við þau próf,

sem teljast til fullnaðarprófs, og er skylt að annar þeirra a. m. k. sé utanháskóla-

23



maður. 1 frv. er lagt til, að nægilegt sé að hafa einn prófdómanda, enda sé hann utan
háskólans. Einstakar deildir geta þó samþykkt að hafa einn prófdómara að auki úr
hópi deildarkennara, í öllum greinum eða nokkrum. Eins og nú er, hefur það verið
nokkuð mismunandi eftir deildum, hversu til hagar um prófdómendur. Í sumum deild-
um eru tveir utanskólamenn prófdómendur, og á það einkum við laga- og hagfræði-
deild. í öðrum deildum er aðeins einn prófdómari utan skólans, en auk þess gegnir
einn deildarkennari störfum prófdómara. f þeim deildum háskólans, sem flesta hafa
stúdenta, er erfitt að koma þvi við fyrir deildarkennara að sinna prófdómarastörfum.
Af umsögnum deilda um frv. má ráða, að kennarar háskólans telja yfirleitt full-
tryggiIegt, að einn prófdómari sé við próf. Geta má þess, að víða um lönd eru engir
prófdómendur við háskólapróf. Sumar deildir munu óska þess, að prófdómendur
verði tveir og sé þá annar úr hópi deildarkennara. Skýtur frv. ekki loku fyrir þá til-
högun. Ef greinin verður lögfest, mun nokkur sparnaður verða af því.

Um skipun prófdómenda eru svipuð ákvæði í frv. sem í 26. gr. háskólalaga. þ. e.
menntamálaráðherra skipar prófdómendur þá, sem eru ekki deildarkennarar. samkv.
tillögum háskóladeildar. Rétt mun vera að setja brýn ákvæði um það í reglugerð, að
deild stingi t. d. upp á tveimur mönnum, er skipa skal prófdómanda. og geti þá ráð-
herra valið á milli þeirra.

Um hæfni prófdómenda skortir ákvæði í gildandi háskólalög og reglugerð. Hér
er lagt til, að þá eina megi skipa prófdómendur, sem lokið hafa viðurkenndu fulln-
aðarprófi við háskóla í þeirri grein, sem prófdæma skal, en þó má einnig skipa þá,
sem getið hafa sér orðstír fyrir fræðimennsku i greininni, þótt ekki hafi háskóla-
próf. Ef ekki er völ á slíkum manni hér á landi, verður þrautaráðið að skipa þann
mann, sem fróðastan má telja um þau efni, sem dæma á um.

Skipunartímabil prófdómenda er 3 ár samkv. frv., en er 6 ár eftir 26. gr. háskóla-
laganna. Breytingin styðst við þau rök, að prófdómari er stundum ófús að binda sig
til sex ára, og einnig getur verið heppilegt fyrir háskóladeild, að breytt sé um próf-
dómendur.

Gert er hér ráð fyrir óbreyttum reglum um þau próf, sem ekki teljast til fulln-
aðareinkunnar, þ. á m. próf i forspjallsvisindum. Sérákvæði um meistarapróf i ís-
lenzkum fræðum haldast einnig.

Um 33. gr.
Grein þessi er nýmæli. Það færist mjög i vöxt, að stúdentar, sem ljúka einstök-

um prófum erlendis, stundi nám við háskólann. Ris þá oft vafi um, hversu meta eigi
slík próf. Þykir nauðsynlegt að kveða á um það, hver það er, sem leysir úr þessu álita-
efni, og einnig þykir rétt að setja i reglugerð leiðbeiningarreglur i sambandi við mat
á viðurkenningu þess konar prófa. Minna má i þessu sambandi á auglýs. nr. 85 23.
ágúst 1954.

Um 34.-37. gr.
Hér er fjallað um doktorspróf og veitingu doktorsnafnbóta f heiðursskyni. Um

síðargreinda atriðið eru sett ákvæði í 34. gr. Er hér áskilið, að allir atkvæðisbærir
deildarmenn þurfi að samþykkja að veita slíka nafnbót, en auk þess er áskilið sam-
þykki háskólaráðs.

Ákvæðin um doktorspróf i 35.-37. gr. eru að mestu leyti óbreytt frá gildandi
lögum. í 36. gr. segir þó sérstaklega, að taka megi gildar til doktorsprófs fleiri rit-
gerðir en eina, sem doktorsefni hefur samið, enda varði þær þá sama meginrann-
sóknarsviðið. Samkv. þessu væri t. d. ekki unnt að taka gildar ritgerðir, þar sem ein
væri úr stjórnlagafræði, önnur úr refsirétti og þriðja (Ir sifjarétti.

Um 38. gr.
1 greininni er mælt fyrir um meistarapróf, sem taka má upp i deildum, ef sett

eru um það ákvæði í reglugerð. Gert er hér ráð fyrir, að slík próf séu tekin að undan-
gengnum kandídats- eða embættisprófum, og mynda þessi próf þá nokkurs konar
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millistig milli þeirra prófa og doktorsprófa. Er ætlunin. að meistarapróf þessi verði
svipuð þvi, sem gerist um lísentiatpróf í Sviþjóð og Finnlandi. Mörgum kandidöt-
um er torvelt að þreyta doktorspróf, enda er það oft bæði tíma- og kostnaðarfrekt.
Þeir kunna hins vegar að hafa hug á að bæta nokkru við sig, og raunar gera margir
kandídatar það með námsdvöl erlendis um nokkra hríð. Er æskilegt að veita slíkum
mönnum kost á þvi að afla sér nokkurrar viðurkenningar á þann hátt, sem hér er
gert ráð fyrir. Siðar mætti taka til athugunar að tengja einhver réttaráhrif við slík
próf, 1. d. svo að þau skiptu nokkru máli við embættisveitingar.

Þess skal getið, að ákvæði þetta haggar ekki sérákvæðum um meistarapróf í is-
lenzkum fræðum, en þreyta má það próf, þótt kandídatspróf sé ekki á undan gengið.

Um 39. gr.
Hér verður aðeins tilefni til að víkja að 39. gr. 2. málsgr. 1því ákvæði er lagt til.

að forseti íslands veiti embætti háskólabókavarðar, en ekki menntamálaráðherra, svo
sem nú er, sbr.I. gr. l. nr. 13/1943. Þá er kveðið á um þekkingarkröfur, að því er
varðar háskólabókavörð. Loks er það ákvæði, að háskólabókavörður taki laun sem
prófessor, ef hann kennir bókasafnsfræði við háskólann. Bókasafnsfræði er nú
kennd við háskólann, og liggur hendi næst, að háskólabókavörður fari með kennslu
i þeirri grein, svo sem er og nú. Mælir ön sanngirni með þvi, að háskólabókavörður
taki þá sömu laun sem prófessorar, en eigi laun samkv. V. launaflokki, svo sem nú er.

Um VIII. kafla.
Það er efni þessa kafla að kveða á um kennaraembætti og kennarastöður við há-

skólann. Ákvæði þessa kafla eru skyld ákvæðum III. kafla þessa frv., en allt um það
þótti gleggra að skipa þessum ákvæðum i sérstakan kafla.

Um 40. gr.
Svo sem nú hagar til, fjalla 14 lög um embætti prófessora og dósenta við há-

skólann. en talið hefur verið, að óheimilt sé að stofna slík embætti án sérstakrar
lagasetningar. Í 40. gr. er þessum einstöku lögum steypt saman i eina lagagrein, en
auk þess er lagt til, að stofnað verði prófessorsemhætti i lyfjafræði, og felst það i 2.
tölulið 1. mgr. 40. gr. Eins og nú hagar til, eru 27 kennaraembætti við háskólann, 17
þeirra eru prófessorsembætti (2 i guðfræði, 5 i læknisfræði, 4 i lögfræði, 3 í heim-
speki og íslenzkum fræðum og 3 i verkfræði), en 10 dósentsembætti (2 í guðfræði,
2 i læknisfræði, 4 i íslenzkum fræðum og 2 í viðskiptafræði). t athugasemdum við
10. gr. frv. er vikið að þvi, að það ræðst ekki af málefnislegum sjónarmiðum. hvort
embætti er prófessorsembætti eða dósentsembætti, enda eru miklir örðugleikar að
skera úr um það, til hvors flokksins beri að fella tiltekið embætti. Af ástæðum, sem
raktar eru i athugasemdum við 10. gr. að öðru leyti, er hér lagt til, að öll dósentsemb-
ætti í núverandi mynd við háskólann verði gerð að prófessorsembættum. Þess skal
getið, að nú starfa aðeins tveir dósentar við háskólann, og verður annar þeirra próf-
essor haustið 1957 að óbreyttum lögum nr. 24/1930. Aðrir kennarar, sem skipaðir
hafa verið í dósentsembætti, eru nú orðnir prófessorar.

Eins og fyrr greinir, er lagt til í 2. tölulið 1. rnálsgr., að stofnað sé til prófessors-
embættis í lyfjafræði (pharmacologíu). Að undanförnu hefur aukakennari unnazt
kennslu í þessari grein, sem er þó ein af höfuðgreinum læknisfræði og önnur
megingrein i öðrum prófhluta læknisfræði samkvæmt núgildandi reglugerð. Hefur
læknadeild óskað þess lengi, að prófessorsembætti verði stofnað í þessari grein. Þess
skal getið, að tilætlunin er, að prófessorinn í lyfjafræði hafi jafnframt forstöðu
lyfjaverzlunar rikisins. Verður því engin sérstök gjaldaaukning fyrir ríkissjóð sam-
fara stofnun þessa prófessorsembæUis. Prófessornum er enn fremur ætlað að hafa
yfirumsjón með kennslu í lyfsölufræði.

Í 2. málsgr. segir, að í reglugerð skuli ákveða, hverjar séu aðalkennslugreinar
hvers prófessorsembættis um sig. Þetta ákvæði er nýmæli, en þó er þess getið um
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nokkur kennaraembætti, hver sé aðalkennslugrein kennara. Skapar það festu, ef
starfssvið hvers kennara er afmarkað með nokkrum hætti, og getur það verið til leið-
beiningar fyrir þá menn, sem hyggjast afla sér menntunar til þess að takast á hendur
embætti við háskólann.

3. málsgr. er nýmæli, en hún er þó i samræmi við ríkjandi stjórnsýsluvenjur.

Um 41. gr.
Greinin er i samræmi við lög og ríkjandi venjur.

Um 42. gr.
Um efni greinarinnar má að mestu visa til athugasemda við 10. gr. frv. Víða er-

lendis eru svonefndar "stipendiat" stöður tengdar háskólum. Eru þær ætlaðar ung-
um og efnilegum mönnum, sem vinna að vísindalegum rannsóknum eða öðrum fræði-
legum viðfangsefnum. Menn þessir hafa nokkra kennsluskyldu, en þó ekki meiri en
svo, að þeir geti helgað sig verulega rannsóknarstörfum. Er mjög æskilegt, að unnt
sé að koma slíkum stöðum upp hér við háskólann. Hvorttveggja er, að slíkt myndi
stórbæta aðstöðu ungra manna til fræðaiðkana, og auk þess myndi háskólanum verða
mikill styrkur að kennslu slíkra manna. Greinin veitir menntamálaráðherra heimild
til þess að koma á slíkum stöðum, enda myndu slíkir menn að jafnaði verða auka.
kennarar. Stöður þessar eru ekki fastar. Yrðu þær veittar um stutt tímabil, og væri
þá ekki skylt að veita þær að nýju, jafnskjótt og ráðningartímabil væri á enda runnið
hverju sinni.

Um 43. gr.
Hér á landi er nú skortur manna, sem til þess eru lærðir að starfa i lyfjabúð-

um, og verður sá skortur æ tilfinnanlegri því meira sem lyfjabúðum fjölgar, en
kröfur um fjölgun lyfjabúða hafa verið háværar um skeið, og er líklegt, að því
fari fram um skeið.

Sýnt þykir, að sú tilhögun, sem verið hefur á þessari fræðslu nú undanfarið,
endist ekki til að bæta úr skorti á þessum sérlærðu starfsmönnum. Hefur aðgangur
að náminu takmarkazt af þvi, hve mörgum nemendum hefur verið unnt að koma
fyrir til verklegs náms i lyfjabúðum Reykjavíkur og Hafnarfjarðar.

Þar sem stúdentar eiga einir aðgang að námi því, sem hér um ræðir, þykir
eðlilegt, að það sé tengt háskólanum og þá læknadeild hans. Gert er ráð fyrir, að
kennari sá, er annist kennslu i lyfsölufræði, hafi jafnframt á hendi eftirlit með
lyfjabúðum, sbr. 41. gr. frv. Yrði kennarinn ráðinn til þessara starfa af háskóla-
ráði, samkvæmt tillögu læknadeildar, sbr. ]1. gr. 1. málsgr, frumvarpsins. 1 41. gr.
frv. er mælt svo fyrir, að prófessorinn i lyfjafræði hafi yfirumsjón með kennslunni
í lyfsölufræði.

Stúdentar, sem lokið hafa fyrra hluta lyfsalaprófs hér á landi, hafa nú um
hríð undantekningarlaust sótt framhaldsnám sitt til Danmerkur. Njóta íslendingar
þar sérstakrar fyrirgreiðslu. Í Danmörku hefur nýlega verið ákveðin töluverð breyt-
ing á tilhögun upphafsnáms lyfsölufræðinga. Verður námstíminn styttur úr þremur
árum í tvö, enda fyrrahlutaprófsmönnum eftirleiðis ekki ætluð önnur réttindi en
þau að fá inngöngu í Lyfsölufræðiháskólann i Kaupmannahöfn. Væri rétt að hafa
hliðsjón af skipun þessa undirbúningsnáms í Danmörku, þegar hliðstæðu námi hér
verður skipað með reglugerð.

Um 44.-46. gr.
í 44. gr. er lagt til, að þeirri venju sé haldið, að forseti Islands staðfesti reglugerð

Háskóla íslands. Arétta má það hér, að breyting sú á laundögum nr. 92/]955, sem 45.
gr. felur í sér, stafar af ákvæðum frv. um breytingu á stöðum dósenta.

Um 47. gr.
Eins og fyrr er greint, starfa tveir dósentar nú við háskólann. Hér er lagt til, að

þessir dósentar verði skipaðir prófessorar, þegar er lögin taka gildi.
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