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um frv. til laga uni styrkveiting til handa íslenskum stúdenium við erlenda 

háskóla.

F'rá meiri hluta mentamálanefndar.

Nefndin hefir ekki orðið sammála um málið. Leitað hefir verið um- 

sagnar háskólaráðsins, og hefir meiri hlutinn fallist að inestu leyli á tillögur 

þess og leyfir sjer að leggja til við háttv. deild, að á frv. verði gerðar eftir- 

fylgjandi

BREYTINGAR.

1. Við 1. gr. Orðin »hjer á landi« falli burt.

2. Við 2. gr. Fyrir »4« komi: 6.



3. Við 3. gr. Tvær fyrstu málsgreinarnar orðist þannig:

Stj'ikinn má að eins veita efnilegum og ölulum stúdentum, enda sj( 

og tekið tillit til þess, hverra manna þjóðin þarfnast. Að öðru jöfnu gangí 

þeir fyrir, er mest þarfnast styrksins fyrir fátæktar sakir.

Brjef háskólaráðsins er prentað sem tylgiskjal hjer á eftir.

Alþingi, 2. apríl 1925.

Sig. E^gerz, Ingibjörg H. Bjarnason.

form. og frsm.

F.vIgt‘skjaL

HÁSKÓLI ÍSLANDS.
HASKÓLARAÐIÐ.

Reykjavik, 28. mars 1925.

Frumvarp það, um styrkveiting til handa íslenskum stúdentum við er- 

lenda háskóla, er háttvirt mentamálanefnd Ed. Alþingis sendi háskölarádinu 

til álits og umsagnar, var lagt fyrir fund háskólaráðsins 27. þ. m.

Háskólaráðið leggur til að þessar breytingar sjeu gerðar:

1. gr. Orðin »hjer á landi« falli burtu.

3. gr. Tvær fyrstu málsgreinarnar orðist þannig:

Styrkinn má að eins veita efnilegum og ötulum stúdent- 

um enda sje og tekið tillit til þess, hverra manna þjóðin þarfnast

Við breylinguna á 1. gr. vakti það fvrir, að stundum hafa efnilegii 

íslendingar tekið stúdentspróf erlendis.

Við hreytinguna á 3. gr. rjeði einkum, að alla áherslu beri að leggja

á ágæta námshæfileika og i öðrti laei dugnað, en alls ekki fátækt. Styrkurinn

á ekki að vera fátækrastyrkur, heldur að eins til þess að greiða götu úrvals- 

manna og að sjá landinu fyrir nauðsynlegum starfskröftum. Hafi nú viljað 

svo til, að mjög efnilegur stúdent hafi eitthvert árið setið á hakanuni, telur 

ráðið sjálfsagt, að hann komi til greina næsta ár.

Tölu styrkjanna treystist ráðið ekki til að breyta, en vill að eins taka 

það fram, að mjög væri 'pað æskilegt, ef Aiþingi sæi sjer fært að gera há- 

markið nokkru hærra, t. d. 6 styrki i stað 4, þó aldrei nema venjan yrði að 

veita færri. Stjórnin myndi tæpast nota slika heimild að ástæðulausu.

Guðm. Hannesson.

Til mentamálanefndar Ed. Alþingis.


