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természettudományi és orvosi utazási ösztöndíjaira, me-
lyekre azonban ez idő szerint a pályázat még nem írható 
ki, íigyelembejöhetnek. 

38. Az u. n. versenyvizsgálati ösztöndijakra 
vonatkozó szabályzat. 

(6633. sz. 1872/73. vk. min. rendelet.) Az 
egyetemi hallgatók számára, és ped'ig az orvos-
növendékek részére 10, a jogászoknak 10, s a 
bölcsészei-hallgatóknak szinte 10, költségvetési-
leg ajánlatba hozott, évenként három-háromszáz 
frt.-tal díjazott állami ösztöndíj a törvényhozás 
által engedélyeztetvén, ezek elnyerésére és ado-
mányozására nézve a következő föltételeket s 
eljárási módozatot állapítom meg. 

1. Ezen ösztöndíjakra valláskülönbség nél-
kül csak oly szegényebb sorsú egyetemi rendes 
hallgatók tarthatnak igényt, akik itten legalább 
már egy félévet töltöttek, az előadásokat pon-
tosan és szorgalmasan látogatják, az egyetemi 
szabályoknak megfelelő viseletet tanúsítanak, s 
a tanulmányokban jeles előmenetelüket írás- és 
szóbeli vizsgálat által igazolják. E célra: 

2. A minisztérium pályázatot hirdet oly fel-
hívással, hogy azok, kik ily ösztöndíjas állomás 
elnyerése végett magukat a vizsgálatnak alá-
vetni szándékoznak, előbbi tanulmányaikat s 
ezekben legalább a legutóbbi tanévben tanúsított 
szorgalmukat és előmenetelüket s netáni egyéb-
kénti viszonyaikat igazoló bizonyítványokkal, je-
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lesül anyakönyvi hiteles kivonattal, mely sze-
rint az országos illetőség megállapítandó lészen, 
felszerelt folyamodványaikat a kitűzött határ-
időig, az illető k a ^ dékánjához adják be. 

3. Á karbeli tanártestület a kitűzött határ-
időig beérkezett folyamodványokat a pályázó 
szorgalmára, viseletére s a folyamodványban 
érvényesített egyéb viszonyaira nézve bírálat 
alá veszi, ennek alapján jegyzőkönyvi határozat 
által kijelöli azokat, akik vizsgálatra bocsáttat-
nak, kitűzi az írás és szóbeli Vizsgálat napjait, 
s mindezekről értesíti a pályázókat, s a kitűzött 
vizsgálati napokot a közoktatásminiszterium-
nak feljelenti, ugyanezen alkalommal határozza 
meg az írásbeli vizsgálat feladványait, lehető 
tekintettel arra, hogy azok, kik ugyanazon ta-
nulmányokkal egyenlő mérvben foglalkoztak, 
egy s ugyanazon feladványokat kapják. 

4. Az Írásbeli vizsgálat zárt helyen felügye-
let mellett történik] s hat óránál tovább nem 
tarthat. A feladat megfejtésére fordított időt a 
vizsgálati fejügyelő mindegyik pályázó munká-
latára pontosan feljegyzi. Az ezen zárt helyen 
vizsgálatnál használható segédeszközöket a ta-
nártestület határozza meg. / 

5. Azok, kiknek írásbeli munkálatát az il-
lető tanár megfelelőnek találta, a kitűzött határ-
napon szóbeli vizsgálatra bocsáttatnak, mely a 
karbeli dékán elnöklete alatt a közokt. minisz-
térium egy kiküldöttje -jelenlétében az illető ta-
nárok által teljesíttetik. 



•220 

6. A két rendbeli vizsgálat befejezése után 
az illető kar a vizsgálat eredményét az összes 
iratok kíséretében a közokt. minisztériumnak, 
feljelenti s az üres állomások számához képest 
kijelöli azon pályázókat, kik az ösztöndíj elnye-
résére legérdemesebbnek tűntek fel. 

7. Az ösztöndíjt a közoktatásügyi miniszter 
adományozza. 

8. Azok, kik az ösztöndíjt egyszer megnyer-
ték, kellő szorgalom és megfelelő viselet tanú-
sítása mellett megtartják az ösztöndíjt tanide-
jük tartamára, kötelesek azonban a tanulmá-
nyokbani kellő előmenetel igazolása végett ma-
gukat félévenkint az általuk hallgatott rendes 
tantárgyak mindegyikéből colloquiumnak alá-
vetni, minek eredménye a szabályszerűen fel-
terjesztendő ösztöndíj® rovatos értesítvények-
ben pontosan megjegyzendő. 

9. Azon ösztöndíjasok, kik hanyagok az elő-
adások látogatásában, vagy kiknek viselete az 
egyetemi szabályoknak még nem felel, akik to-
vábbá a tartandó félévi colloquiumok alkalmá-
val jeles előmenetelt nem tanúsítanak, — a ta-
nári kar előterjesztésére, a közoktatásügyi mi-
nisztérium intézkedése folytán, elvesztik ösz-
töndíjukat. 

10. Azon ösztöndíjasok, kik a tudori okle-
vél elnyerése végett tanulmányaik befejezése 
után még szigorlatokat akarnak tenni, ebbeli kü-
lön a tanártestület által ajánlólag felterjesztett 
kérvényükre a közoktatásügyi minisztérium ál-
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tal ösztöndíjuk élvezetében még egy évre meg-
hagyatnak azon kötelezettségek, hogy ezen idő-
szak alatt legalább két szigorlatot kötelesek le-
tenni. 

Jegyzet. 1. (30.354/1872/3. sz. vfcrn. rend.) A törvény-
hozás által a kolozsvári egyetem számára engedélyezett 
20 állami ösztöndíjnak az egyes -karok hallgatói közt 
egyenlő számarányban leendő felosztására nézve hozott 
s okt. 24-én 162. sz. a- fölterjesztett határozat jóváhagya-
tik azzal, miszerint az ösztöndíjas 'kellő szorgalom és 
előmenetel -mellett a nyert ösztöndíjat a tanfolyam egész 
tartamára -megtartja s az egyes karok ösztöndíjai szá-
mában azon esetben keletkezett aránytalanság, ha érdemes 
hallgató hiányában az ösztöndíj más karbeli kitűnő -ta-
nulónak kivételesen adományoztatik — csak akkor hoza-
ti'k helyre, ha az illető karnál, amelynél a rendszeresnél 
több ösztöndíj .van — ezek közül egyik megszűnik. Az 
állam — úgymond a rendelet — ezen ösztöndíjakat nem 
szegény tanulók gyámolítására, hanem kiváló tehetségek 
jutalmazására alapítá s intenciója éppen a k-evésbbé lá-
togatott tudományszakoknak is lehető emelésére és ter-
jesztésére volt irányozva. 

2. (31.612/1879. sz. vkm. rendelet.) A fennálló sza-
bályok értelmében ugyanazon egy tanulónak két állami 
ösztöndíjat és két testvértanulónak állami vagy adomá-
nyozáshoz kötött ösztöndíjat szintén élvezni nem szabad. 

3. .Versenyvizsgálatokat egyetemünk 1923 óta nem 
tart. A hallgatók jutalmazására engedélyezett (sajnos 
minimális) összegeket a karok az egyes évfolyamok leg-
kitűnőbb hallgatóinak ítélik oda. 


