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36 A külföldi ösztöndijak régebbi szabályozása. 

(7783/1897. sz. vk. min. rendelet.) A felső 
iskolai külföldi utazási ösztöndíjak minél ered-
ményesebb felhasználása és az eredménynek 
mindenkor ellenőrizhetése és kellő mérlegel-
hetése céljából ezennel a következőket ren-
delem : 

I. a külföldi utazási ösztöndíjat nyert ifjak, 
útrakelésük előtt, a kiküldetésüket javasló fő-
iskola illető szaktanárával, az útitervet részle-
tesen beszéljék meg; a szaktanárok adjanak 
nekik útbaigazítást, s őket illető külföldi szak-
tanár-társaikhoz ajánló-levelekkel lássák el; 
ezeken az ajánlóleveleken kívül, — ha a dolog 
természete megkívánja — a kiküldött ifjú ré-
szére, kérelmére hajlandó vagyok én is a szo-
kásos általános ajánló-levelet kiállíttatni; 

II. a kiküldött ifjak igyekezzenek tanulmá-
nyaikra nézve hazai illető szaktanáraikkal, kül-
földi útjok tartama alatt is érintkezésben ma-
radni, őket tanulmányaikról időnként értesítvén, 
s azok további irányára nézve tanácsukat kér-
vén; ez érintkezés mérvét azonban természe-
tesen a személyes viszony természete szabja 
meg; 

III. a kiküldött ifjak kötelesek lesznek — 
mint ahogy az eddig is történt — az első félév 
végén leckekönyvvel, tanári, vagy egyéb hite-
teles bizonyítványokkal igazolni külföldi tanul-
mányaikat, s azokról egyszersmind rövid 
jelentést tenni; a tanév, illetőleg tanulmányút 
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végével pedig hasonlóképen fölszerelt részletes 
jelentést tartoznak tenni egész útjokról; ezen-
kívül, legkésőbb a hazaérkeztüket követő két 
esztendő alatt tudományos dolgozattal is tar-
toznak számot adni külföldi tanulmányaikról és 
tapasztalataikról. Az illető lehetőleg gondos-
kodjék arról is, hogy dolgozata valamely tudo-
mányos folyóiratban közzététessék, s hozzám 
aztán ilyen alakban mutattassék be. 

Jegyzet. A Colíegium Hungaricumok alapításával a 
külföldi ösztöndíjak más jelentőséget nyertek. A rendeletet 
mégis érdemesnek látszik közölni. 

37. A Bécsi Magyar Főiskolai Kollégium (Cölle-
gium Hungaricum) szervezeti szabályzata. 

(1924. évi szabályzat.) 

I. Az intézet neve. célja és tagjai. 
1. §. Az intézet neve: Bécsi Magyar Főisko-

lai Kollégium (Collegium Hungaricum) Wien, 
VII., Museum-Strasse 7. 

2. §. Az intézet célja: a magyar főiskolák 
jelesebb hallgatóinak alkalmat nyújtani arra, 
hogy hazai tanulmányaik befejezte után, esetleg 
hamarább is, szakismereteiket a bécsi főiskolák, 
tudományos intézetek és gyűjtemények igény-
bevételével gyarapíthas.sák, tágabb látókörre 
tegyenek szert, közelebbi érintkezésbe lépjenek 
a nyugati tudományos kulturával. 


