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42. A kolozsvári m. kir. Ferencz József Tudo-
mányegyetem bölcsészet-, nyelv- és történet-

tudományi karának tandijmentességi 
szabályzata. 

(1907., ül. 191.1. évi szabályzat.) 

1. §. Tandíjmentességben csak olyan ren-
des egyetemi hallgató részesülhet, aki ezt a jó-
téteményt szorgalmavál, tanulmányi előmenetelé-
vel és hitelesen igazolt szegénységével a tanul-
mányi-, fegyelmi- és leckepénz-szabályzat 59. 
,§-ában el (Irt szigorú elbírálási laiapján meg-
érdemli. 

Rendkívüli egyetemi hallgatók az említett 
szabályzat 35. §-a értelmében a leckepénz alól 
föl nem menthetők, azért tandíjmentességi kérvé-
vényük iktatás nélkül visszautasítandó. 

2. §. A tandíjmentességért pályázók szorgal-
galmának és előmenetelének szigorú megítélése 
céljából, a tanulmányi szabályzat 61. §-ának 
intézkedése alapján, a bölcsészet-, nyelv- és tör-
ténettudományi kar nyilvános rendes és nyilvá-
nos rendkívüli tanárai minden félévben fő (leg-
alább 2 órás és nem ingyenes) előadásaikból 
külön tandijmentességi kollokviumokat jelölnek 
ki, amelyekről a hallgatók a félév elején a hirdető 
táblán értesíttetnek. 

Az így kiijelölt előadásokból a tandíjmentes-
ségi kollokviumok az illető tanároktól megálla-
pított időben tartatnak, s eredményüket az illető 
tanárok erre a célra szolgáló külön bizonyítvány-
lapokon igazolják. 
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A kollokviumi bizonyítványokban az elő-
menetel föltüntetésére a következő három osz-
tályzat használandó: 1. jelesen (illetőleg ki-
tűnően) kollokvált, 2. jól kollokvált, 3. kollokvált. 

3. §. Azok a hallgatók, akik az előadások 
látogatásában tanúsított hanyagság miatt kari 
megrovásban részesültek, valamint azok, akiknek 
szorgalma ellen, a tanári testület bármely tagjá-
nak kifogása van, tandíjmemtessségben nem ré-
szesülhetnek, 

4. §. Egész tandíjmentességet csak olyan 
rendes hallgató nyerhet, aki a 2. §-ban megálla-
pított kollokviumokon legalább 12 órából jeles 
előmenetelt tanúsított. Féltandíjmentesség azon 
rendes hallgatóknak adható, akik a tandíjmen-
tességi kollokviumokon legalább 6 órából jeles-, 
6 órából pedig legalább jó fokozatot nyertek; 
vagy azoknak, akiknek vagyoni állapota a teljes 
tandíjmentesség megadását a 12 órából tanúsított 
jeles előmenetel mellett sem teszi megokolttá. 
(Lásd 6. §.) 

5. -§. A szegénység a tanulmányi és fegyelmi 
szabályzat 59. §-ának rendelkezéseinél fogva 
hitelesen és a viszonyok részletes főbüntetésével 
igazolandó. Ezen. célra a belügyminisztérium 
1904. évi 26.234. sz. rendeletében megállapított 
következő forma használandó: 

„Szegénységi bizonyítvány egyetemi hall-
gató részére. 

1. A hallgató neve. 
. 2. Születési éve és helye. 

3. Szüleinek neve. :' 
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4. Szüleinek társadalmi állása. 
5. Szüleinek vagyona 

a) ingatlanokban. 
b) ingókban. 

6. Szüleinek vagyoni terhei. 
7. Szüleinek jövedelme 

a) szellemi kereset után, 
b) gazdasági kereset után. 

8. Szüleinek jövedelme 
a) közhivatali fizetés után, 
b) magánhivatali fizetés után. 

9. A halig, családjához tartozó tagok száma 
és kora. 

10. A családtagok ellátása. 
11. A hallgató vagyona, ennek terhei. 
12. A hallgató jövedelme. 
A föntebbi adatok szerint vagyon-

talannak, 'illetőleg társadalmi állásához képest 
szegénynek minősíttetik". 

Az így kiállított szegénységi bizonyítvány 
érvényesnek csak akkor fogadható el, ha egy 
évnél nem régibb keletű. 

6. §. Az ösztöndíjat vagy egyéb közsegélyt 
élvező egyetemi hallgatók a föntebbi föltételeken 
kívül csak azon esetben nyerhetnek egész tan-
díjmentességet ha ösztöndíjuk, illetőleg segé-
lyüknek értéke 600 koronát meg nem halad. A 
800 korona ösztöndíjat élvező egyetemi hallga-
tók fél-tandíjmentességben csak akkor részesül-
hetnek. ha a §-ban megállapított kollokviumo-
kon legalább 12 órából jeles előmenetelt tanúsí-
tottak. 800 koronánál magasabb ösztöndíjat vagy 
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segélyt élvezők azonban sem egész, sem fél tan-
díjmentességre igényt nem tarthatnak. E végből 
a tandíjmentességért folyamodók nemcsak ösz-
töndíjukat, hanem bármi egyéb közsegélyüket is 
kötelesek, a tandíjmetnesség elvesztésének „ és 
fegyelmi büntetésének terhe alatt, a dékáni hiva-
talban bejelenteni s kérvényükben hiven föltün-
tetni. 

7. §. Más karbeli hallgatók közül .a bölcsé-
szet-, nyelv- és történettudományi karon, ehhez 
küllőn benyújtott szabályszerű folyamodvány 
alapján, csak azok nyerhetnek egész vagy fél 
tandíjmentességet, akiket saját karuk is ilyen 
kedvezményben részesített. 

8. §. Tanulmányi idejük első félévében csak 
azok a rendes hallgatók folyamodása vehető 
figyelembe, akik az érettségi vizsgálatot jeles 
eredménnyel teték le. (Tanulmányi Szabályzat 
60. §.) 

9. §. A tandíjmentességi folyamodványok az 
I. félévben szept. 12-éig, a II. félévben januárius 
18-áig adandók, be. A leckekönyv-másolatban az 
új félévben hallgatni óhajtott előadások, is föl-
tűnte tendők s az általános „tanárjelölt" elneve-
zés helyett annak a megjelölése kívántatik: a 
folyamodó mely karhoz tartozik és hányad éves 
hallgató. 

Jegyzet. Vagyontalan köztisztviselő,k, továbbá va-
gyontalan özvegyek és menekültek gyermekei s végül va-
gyontalan árvák és menekültek, iha tanulmány alkat sza-
bályszerűen végzik, a jelenleg érvényen levő szabályok 
szerint a tandíj 50%-,a allól mentesek. 
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