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jogszigorlóknak az iránti kérelmét, hogy már az egyik 
doktori fokozatnak elnyerése előtt, pusztán egy vagy két 
szigorlatuk alapján a másik doktori fokozatnak elnyerése 
végett kiegészítő szigorlatra bocsáttassanak, a kar saját 
'hatáskörében intézhesse el s csakis a íelíolyamodások 
terjesztessenek fel hozzám. 

46. Bölcsészetdoktori szigorlati szabályzat. 
(Jóváhagyatott ö cs. cs .apost. kir. Felségének 1892. cvi 
november 27-én kelt legtöbb elhatározásával; kiadatott 
a vallás- és közokt. mi. kir. miniszter 1892. évi 55.129. 

sz. a. kelt rendeletével.) 

1. A budapesti kir. tudományegyetem böl-
csészeti, valamint a kolozsvári kir. tudomány-
egyetem bölcsészet-, nyelv- és történettudo-
mányi és mennyiségtan-természettudományi 
karainál doktori szigorlatok tartatnak és doktori 
oklevelek adatnak ki. 

2. Aki ily doktori oklevelet óhajt elnyerni, 
ez iránti folyamodványát, melyben a szigorlat 
tárgyai (8. §.) pontosan megjelölendők, az illető 
kar dékánjánál nyújtja be. 

E folyamodványhoz melléklendők: 
a) • a folyamodónak keresztlevele, illetve 

születési bizonyítványa és főkép végzett tanul-
mányait feltüntető életrajza; 

b) középiskolai érettségi bizonyítványa; 
c) a szabályszerű főiskolai tanfolyam be» 

fejezé?ét igazoló végbizonyítvány; 
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d) esetleg az egyetemi tanulmányok me-
netére és sikerére vonatkozó vagy a kérvény 
támogatására szolgáló egyéb okmányok. 

3. A doktori szigorlatok feltétele, hogy a 
folyamodó valamely bel- vagy külföldi egye-
tem bölcsészeti (illetőleg bölcsészet-, nyelvé-
szet-, történelmi vagy • mennyiségtan-termé-
szettudományi) karánál négy éven át mint ren-
des hallgató előadásokat hallgatott. 

4. Az illetékes' karban végzett rendkívüli, 
vagy m4s egyetemi karokon töltött félévek be-
Í"7n T-T4 í+n r n ífAf»+• «"» rj i 11 o L*- a o lzoi* i T o l ű n i Q n T r o 
O^Ulll lVUOU HUllVf UC/ (1IV IVIVVO ( lUt f VIVX'VI*^ V 
alapján, tekintettel a folyamodónak .szigorlati 
t á r g y a i r a psp.frnl-pitp.trp. a v a l l á s - é s közokta-
tásügyi miniszter határoz. • 

Jegyzet. 1. A bölcsészeti doktorátusra ezen 4. §. 
alapján bölcsésze11udamány-kari végbizonyítvány nélkül is 
bocsáthatók azcik, akiknek rendkívüli bölcsészeti, vagy 
idegen karon rendes hallgatói minőségben eltöltött tanul-
mányait a kar a .doktorátus elnyerése (és nem a vég-
bizonyítvány) szempontjából elfogadhatóknak ítéli. 
(3881/1911. vkm. sz.) 

2. A rendkívüli bölcsészeti és az idegen karon ren-
des hallgatói minőségben hallgatott féléveknek a dok-
tori szigorlatra bocsátás szempontjából való beszámí-
tására vonatkozó döntés jogát a vk. miniszter további 
intézkedésig a karra ruházta át azzal, hogy az így adott 
engedélyekről a nevek és az egyes esetek megjelölésével 
s az engedély megadásának rövid indokolásával tanfél-
évnkint a vk. minisztériumnak jelentést tenni, illetőleg 
kimutatást hefenjesztei tartozik, (8286/1924,. vkm, sz.) 
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5. Oly jelölteknek, kik a mennyiségtant, 
természettant, vagy vegytant választják fő-
tárgyul, a műegyetemen végzett tanulmányaik 
beszámíttatnak. 

6. Kivételkép azok is bocsáthatók szigor-
latra, akik a 3—5. §;§-ban megkövetelt egyetemi 
tanulmányokat ki nem mutathatják, de szak-
képzettségüket az illető tanszakkal való huza-
mosabb idejű foglalkozással és önálló vizsgála-
tokon alapuló irodalmi munkássággal igazolják. 

Ily esetekben a szigorlatra bocsátás iránt 
az illetékes kar meghallgatása után a vallás- és 
közoktatásügyi magyar királyi miniszter hatá-
roz, kihez a folyamodó ügyiratai a kar véle-
ményes jelentésével együtt hivatalból fölter-
jesztendők. 

Jegyzet. 1. A vallás- és -közoktatásügyi miniszter 
8286/1924. sz. leirata szerint a 6. §-ban említett esetekben 
is további intézkedésig a kar átruházott hatáskörben maga 
intézkedik. 

2. A taní-tóképzőintézeti okleveles tanárok és tanár-
nők, akik az Apponyi-kollégium tagjai voltak és a közép-
iskolai érettségi vizsgálatot letették, további egyetemi 
tanulmányok nélkül az illető (t. i. tanárképző intézeti 
tanári) szakákból bölcsészettudományi doktorátusra bo-
csátandók. (195.827/1919. vkm. sz.) 

7. A kari dékán a folyamodót kérvényének 
elintézéséről hivatalból értesíti. 

8. A doktori szigorlat az illető karban elő-
adott tudományszakok közül egy fő- és két mel-
léktárgyból teendő le. E tárgyakat a szigorló 
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maga választja, ágy azonban, hogy az egyik 
melléktárgy a főtárgy tudomájiyos művelésére 
szükséges tudományszak legyen. 

A tárgyak csoportosítása iránt a kar, te-
kintettel a jelöltnek tanulmányaira és tudomá-
nyos működésére, esetről-esetre határoz. 

9. A szigorlat alapját a doktori értekezés 
teszi. .Doktori értekezésül csak oly önálló tudo-
mányos dolgozat fogadható el, mely a jelöltnek 
alapos tárgyismeretéről és a tudományos kuta-
tás módszereinek alkalmazásában való jártas-
ságáról tanúskodik. 

10. A doktori értekezés tárgya a jelölt fő-
tárgyából veendő. 

11. A folyamodó az értekezést kinyomatva 
100 példányban a kari dékánnál nyújtja be, ki 
azt két szakelőadónak adja ki megbírálás vé-
gett. (L. a 17. §.) A nyomdai viszonyokra va 'ó 
tekintettel az értekezés további intézkedésig 2 
írásos példányban is benyújtható. 

Jegyzet. A vk. miniszter a 12.073/1926. szám ren-
delete általánosságban elrendeli, hogy az 1926—27. 
tanévtől kezdve a szabályzat fenti 11. §-ában fog-
laltakhoz képest a jelöltek az értekezést kinyomatva, 
100 példányban nyújtsák be. Átmenetileg azonban, további 
intézkedésig, abban az esetben, ha a folyamodó anyagi 
.körülményei miatt nem tudja kinyomatni értekezését s 
az értekezés kiváló tudortlányos értékű munka, maga a 
folyamodó pedig egyébként is jeles hallgató volt, a kar 
esetről-esetre szoros kivételként a kinyomatás kötelezett-
sége alól felmentést adhat. Ez a felmentés azonban szi-
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gorúan megszabott eljáráshoz Vári kötve. A jelölt foly.a-
mdoványt intéz ez ügyben a karhoz az értekezés kéz-
iratának meléklésével s a kar a felmentés megadásáról, 
a ikét szaktanár véleményének meghallgatása után, kari 
ülésben határoz. Ha a két szaktanár ntíndegyiike pártolja 
a kérést és felelősséget -vállal az értekezés tudományos 
színvonaláért, akkor a kar igyekszik gondoskodni az ér-
tekezés kinyomatásáról s csaik a r ra az esetre engedi az 
értekezésnek írásban való benyújtását , ha nem talált 
módot a kinyomatásra. 

12. A bírálók az értekezésnek tudományos 
értékéről írásbeli véleményes jelentést terjesz-
tenek a kar elé, mely ezek alapján határoz az 
el- vagy el nem fogadás iránt. 

13. Ha az értekezés visszautasíttatik, a je-
lölt csak egy év múlva nyújthat be újra doktori 
értekezést. 

Eltérő vélemények esetében a bírálók meg-
hallgatása után a kar határoz. 

14. A doktori értekezések elfogadása után 
a jelölt szóbeli vizsgálatra bocsáttatik. 

15. A doktori vizsgálatok nyilvánosak. A 
kari dékán a vizsgálajt idejét néhány nappal 
előbb a fekete táblán kihirdeti. 

16. A vizsgáló-bizottság elnöke a ,kar dé-
kánja, ennek akadályoztatása esetében a pro-
dékán. Ha a szigorló által választott tárgyak 
két tudománykar körébe esnek, annak a karnak 
dékánja elnököl, melynek körébe a szigorlat 
főtárgya tartozik. 

A vizsgáló-bizottságnak az elnökön kívül 
legalább két és legfeljebb négy tagja van, 
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17. Mint bírálók és vizsgálók az illető sza-
kok rendes tanárai működnek. 

Ha valamely tanszaknak több rendes tanára 
. van, ezek váltakozva működnek. Ily rendes 
tanárok híjában vagy akadályoztatásuk eseté-
ben az- illető szak rendkívüli tanárai, illetőleg 
ha a helyettesítés szükségesnek mutatkozik, 
a rokon-szakok tanárai működnek. 

18. Az elnök megnyitja, vezeti s a bizottság 
beleegyezésével bezárja a vizsgálatot; a jelölt-
höz kérdéseket intézhet és az eredmény meg-
állapításánál véleményét előadja. 

A vizsgálók a szigorlat minden tárgyából 
intézhetnek kérdéseket a jelölthöz. 

19. A jelölt a szóbeii vizsgálatnak minden 
egyes tárgyából a tudományos vizsgálódás fő-
eredményeinek alapos ismeretét tartozik iga-
zolni, a főtárgyból ezenfelül a szakirodalomnak 
beható ismeretét és a tudományos kutatás mód-
szereinek önálló alkalmazásában való jártassá-
gát is. 

20. A szóbeli vizsgálat mind a három tárgy-
ból egyszerre teendő le. 

21. A szóbeli vizsgálat két óráig tart. Egy 
óra a főtárgyra, egy óra a két melléktárgyra 
fordítandó. 

22. A vizsgálat eredményét a bizottság 
szótöbbséggel állapítja meg. A szavazatok 
egyenlő megoszlása esetében az elnök szava-
zata dönt. 

23. Ha a vizsgálat a bizottságot kielégíti, 
az eredmény megjelölésére a következő osz-
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tályzaíok használandók: summa cum laude, cum 
laude, rite. 

24. Ha a vizsgálat nem sikerül, a jelölt csak 
egy félév múlva tehet az összes tárgyakból 
újra szóbeli vizsgálatot. 

Ha az ismétlő vizsgálat nem elégíti ki a bi-
zottságot, a jelölt egy év múlva még egyszer, 
utoljára ismételheti a szigorlatot. 

25. A szóbeli vizsgálat után az egyetemi 
Tanács bölcsészetdoktorrá avatja a jelöltet 
és kiszolgáltatja neki a doktori oklevelet, mely-
ben a doktori értekezésnek címe, vizsgálatának 
tárgyai és a vizsgálatnál nyert osztályzat meg-
említendő. Ha a szigorlat tárgyai két tudomány-
kar körébe esnek, a doktori oklevelet az a kar 
adja ki, melynek köréhez a főtárgy tartozik s 
amplynek dékánja a szigorlaton is elnökölt. 

26. A szigorlati díjak a dékáni hivatalban 
mindenkor előre fizetendők: a doktori értekezés 
bírálatáért 397.800 K, a szóbeli vizsgálatért 
816.000 K. a fölavatásért 925.000 K. 

Minden egyes díjhoz a kari pedellus számára 
10.200 K díj járul. 

27. A vizsgálat ismétlése alkalmával a meg-
felelő díj újra fizetendő. 

28. A fölavatásnál, tiszteletbeli doktorok 
kinevezésénél és a jubiláris oklevél kiszolgál-
tatásánál további intézkedésig az eddigi eljárás 
marad érvényben. 

29. E szabályrendelet kihirdetése után 
azonnal életbe lép. 

17 
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Jegyzet. I. A tanítóképző intézeti okleveles tanárok 
és tanárnők, akik az Apponyi-collegium tagjai voltak és 
a középiskolai érettségi vizsgálatot letették, további egye-
temi tanulmányok nélkül az illető szakokból bölcsészet-
tudományi doktorátusra bocsátandók. (195.227/1919. vk. 
in. sz.) 

II. A bölcsészet-doctori szigorlat rendes tárgy-
csoportjai a következők (fönt 8. §.). E csoportokban 
első helyen áll a főtárgy, a) alatt az első é s ' b ) alatt a 
második melléktárgy. Második melléktárgyul minden 
csoportban a philosophia is választható. 

1. Philosophia: a) Aesthetika, b) Paedagogia. 
2 Apcthetika: a) rhilosupliia, b) muvészettörténe-

iem, vagy valamely irodalom története. 
3. Paedagogia: a) Philncophia, fc) Ókori, középkori 

vagy ujikoni történelem. 
4. Classica-philolog'a, (görög és latin) Archaeo-

logja b) Ókori történeti vagy Művészettörténet, vagy 
Indogermán összehasonlító nyelvészet. 

5. Arohaeologia (és Numisimatica): a) Egyetemes 
történelemi vagy Olassica-pbilologiia, b) -'Művészettöirté-
nelem vagy Aesthetika vagy anlropologia. 

6. Egyetemes történelem: a) Diplomatica, b) Ma-
gyar történelem vagy földrajz. 

7. Magyar történelem: a) Egyetemes történelem, 
b) Földrajz vagy Diplomatica vagy Magyar irodalom 
története. 

8. Művészettörténeleon: a) Archaeologia vagy Aesthe-
tika,'b) valamely irodalom története. 

9. Diplomatica: a) Magyar történelem, b) Archaeo-
logia (és Numismatica). 

10. Ugor-magyar nyelvészet: a) Magyar irodalom 
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története, b) Török nyelvek vagy Árja összehasonlító 
nyelvészet. 

11. Árja nyelvészet: a) és b) bármely philölogiai 
vagy nyelvészeti szak. 

12. Török nyelvek: a) Ugor vagy magyar nyelvé-
szet, b) Arja összehasonlító nyelvészet, vagy valamely 
irodalom története. 

13. Magyar irodalom története: a) Magyar nyel-
vészet, b) Magyar történelem, vagy irhás rodalom törté-
nete vagy Aesthetika. 

14. Német (angol vagy szláv) philologia (nyelvé-
szet és irodalom): a) Indogermán összehasonlító nyel-
vészet, b) más irodalom története vagy Aestihetika. 

15. Francia (rumén v. olasz) philologia: a) Latin 
phitologia, b) más irodalom története vagy Indogermán 
összehasonlító nyelvészet vagy Aesthetika. 

16. Sémi nyelveik: a) Összehasonlító nyelvészet, b) 
valamely más irodalom története. 

17. Mennyiségtan (.elemi és felsőbb): a) Elméleti 
természettan, b) Csillagászat. 

18. Természettan: (kísérleti és elméleti) a) Meny-
nyiségt.an, b) Csillagászat vagy Vegytan. 

19. Vegytan: a) Természettan, b) valamely termé-
szetrajzi szak. 

20. Ásványtan (földtannal): a) Természettan vagy 
Vegytan, b) Palaeontotogia vagy Állattan vagy Föld-
rajz. 

21. Palaeontotogia: a) Ásvány- és Földtan, b) vala-
mely természetrajzi szak vagy Anthropologia vagy Föld-
rajz. 

22. Anthropologia: a) Állattan vagy Archaeologia, 
b) valamely természetrajzi szak v.agy Földrajz. 

22* 
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23. Növénytan: a) Természettan, Vegytan, b) vala-
mely természetrajzi szak vagy Földrajz. 

24. Állattan: a) Természettan vagy Vegytani, b) 
valamely természetrajzi szaik vagy Földrajz. 

25. Földrajz: a) Csillagászat vagy Egyetemes törté-
nelem vagy Magyar történelem, b) valamely természet-
tudományi szak' vagy Archaeologia. 

E szabályzat jelenleg átdolgozás alatt áll. 

47 Szabályzat a gyógyszerésznövendékek 
egyetemi kiképzése tárgyában. 

(Jóváhagyatott (3 o.s. és apostoli kir. FeKéirénfy 1914. 
évi augusztus hó 11-én Bécsben kelt legfelsőbb elhatá-
rozásával. Kiadatott a vallás- és közoktatásügyi minisz-

ter 112.745/1914. sz. a. kelt rendeletével.) 

I. Felvétel az egyetemre. 

1. §. Az egyetemi gyógyszerészi tanfolyam 
két évig tart. 

2. §. Az egyetemi gyógyszerészi tan-
folyamra csak az vehető fel, ki a gyógyszerész-
gyakornoki (tirociniális) vizsgát letette. 

3. §. A gyógyszerészhallgatók az első év-
ben a bölcsészeti, illetőleg mathematika-termé-
szettudományi, a második évben az orvosi kar 
rendes hallgatói közé tartoznak, Gyógyszerész-
hallgatói minőségük azonban a felvételkor a 
leckekönyvbe bejegyzendő. 


