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zépiskolai előképzettséggel bíró tanulók 'is fel-
vehetők az eddigi módon gyógyszerészgyakor-
nokokul. 

49. Szabályzat a gyógyszerészdoktorátus 
tárgyában. 

(Jóváhagyatott ö cs. és apostoli királyi Felségének 1914. 
évi augusztus hó 11-én Bécsben kelt legfelsőbb elhatáro-
zásával. Kiadatott a vallás- és közoktatásügyi miniszter 

112.745/4914. sz. a. kelt rendeletével.) 

1. §. Azon érettségi vizsgát tett okleveles 
gyógyszerészmestereknek, akiik a gyógyszerész-
doktori fokozatot kívánják elnyerni, még 4 fél-
évig egyetemi tanulmányokkal kell foglalkozniok, 
amelyek alapján doktori értekezést készítenek 
és szóbeli szigorlatot tesznek. 

2. §. A jelölt egyetemi tanulmányainak vé-
geztével doktori értekezést nyújt be és pedig: a 
vegytanból, a növénytanból, a gyógyszerisme- • 
rétből, avagy a közegészségtanból. 

Jegyzet. Magyarország Kormányzója ö Főméltó-
ságának 1924. november hó 8-án kelt magas elhatározásá-
val ezen. §. a. következőként módosíttatott: „A jelölt 
egyetemi tanulmányainaik végeztével doktori értekezést 
nyújt be a következő tárgyak valamelyikéből, úgymint: 
a vegytanból, a gyógyszerismeretből, a gyógyszerészet-
ből,, avagy a közegészségtanból". 

3. §. A doktori szigorlat egy fő- és két mel-
léktárgyból teendő je. Főtárgy az a tudomány-
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szak, amelyből a doktori értekezés készül; mel-
léktárgyakul bármely tudományszak választ-
ható, melyet a jelölt gyógyszerésznövendék 
korában kötelező tárgyképen hallgatott. 

A főtárggyal a doktorjelöltnek elméletileg 
legalább még két féléven át, gyakorlatilag pedig 
mind a négy féléven át, a választott mellék-
tárgyakkal pedig elméletileg és gyakorlatilag 
még egy-egy féléven át kell foglalkoznia. 

4. §. A gyógyszerészdoktori szigorlatra való 
jelentkezés alkalmával a jelölt az orvoskari 
dékánnak a következő okmányokat mutatja be: 

a) anyakönyvi kivonatot és a végzett tanul-
mányokat feltüntető életrajzát (curriculum 
Vitae) ; 

b) érettségi bizonyítványát; 
c) gyógyszerészmesteri oklevelét; 
d) a szabályszerű (nyolc félévi) egyetemi 

tanfolyam befejezését igazoló végbizonyítványát; 
e) doktori értekezését. 
5. §. A szigorlat alapja a doktori értekezés. 

Doktori értekezésül csak olyan önálló tudomá-
nyos dolgozat fogadható el, mely a jelöltnek 
alapos tárgyismeretéről és a tudományos kutatás 
módszereinek alkalmazásában való jártasságáról 
tanúskodik. 

6. §. A folyamodó az értekezést 100 nyom-
tatott példányban a kari dékánhoz nyújtja be, 
aki azt az értekezés tárgyköréhez legközelebb 
álló két szakelőadónak adja ki elbírálás végett. 

7. §. A bírálók az értekezés tudományos 
értékéről írásbeli véleményes jeientést terjesz-
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tenek a kar elé, amely az elfogadás' tárgyában 
ezek alapján határoz. 

Ha a kar az értekezést visszautasítja, a jő-
lölt csak egy év múlva nyújthat be újból doktori 
értekezést. 

8. §. A doktori értekezés elfogadása esetén 
a jelölt szóbeli szigorlatra bocsátható. 

9. §. A vizsgáló-bizottság elnöke az orvosi 
kar dékánja, vagy helyettese, bírálók és vizsgá-
lók pedig az illető szákok rendes vagy rendkívüli 
tanárai. A szigorlat nyilvános. 

10. §. Az elnök megnyitja, vezeti és a vizs-
gálók beleegyezésével bezárja a szigorlatot; a 
jelölthöz kérdéseket intézhet és az eredmény 
megállapításakor véleményét előadja. 

A vizsgálók a szigorlat minden tárgyából 
intézhetnek kérdéseket a jelölthöz. 

11. §. A jelölt a szigorlat minden tárgyából 
a tudományos vizsgálódás főeredményeinek 
alapos ismeretét tartozik igazolni, a főtárgyból 
ezenfelül a szakirodalom ismeretét és a tudomá-
nyos kutatás módszereinek önálló alkalmazásá-
ban való jártasságát is. 

12. §. A szigorlat a 3 tárgyból egyszerre 
teendő le. 

A szigorlat tartama legfeljebb két óra, 
amely időből egy óra a főtárgyra és fél-félóra a 
melléktárgyakra fordítandó. 

A gyógysze részdoktori szigorlatokról sza-
bályszerű jegyzőkönyv vezetendő, melybe- a 
vizsgálók beírják tárgyukból a szigorlat ered-
ményét: a végeredményt, elsősorban a főtárgy-
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ból kapott osztályzatot figyelembe véve, az 
elnök állapítja meg. 

Ha a szigorlatot a bizottság elfogadja, az 
eredmény megjelölésére a következő osztályza-
tok használandók:' summa cum laude. cum laude 
és rite. 

13. §. Ha a szigorlat a főtárgyból nem sike-
rül, a jelölt azt egy félév múlva ismételheti.; 
másodszori (utolsó) ismétlés egy év múlva tör-
ténhetik. Ha a jelölt egy 'melléktárgyból felelt 
elégtelenül, 3 hónap, ha pedig két melléktárgy-
ból, úgy 6 hónap múlva javíthat; másodszori 
(utolsó) ismétlés félév, illetőleg egy év múlva 
történhetik. 

14. §. A szigorlat után az egyetemi tanács 
a jelöltet gyógyszerészdoktorrá avatja; a dok-
tori oklevélben a szigorlat tárgyai és a végső 
osztályzat (12. §.) megemlítendők. 

15. §. A díjak a dékáni hivatalban fizeten-
dők: a doktori értekezés bírálatáért 40 korona, 
a szigorlatért 80 korona, a felavatásért stb. 90 
korona. A felavatási díjhoz a kar pedellusa szá-
mára 2 korona járul. 

A szigorlat ismétlése esetén a megfelelő • 
díj újra fizetendő. 

Jegyzet. A díjak aranyértékben értendők. 1926. má-
jus l-jétől a fenti dfjak 60%-ának .megfelelő papírkoroná-
nyi összeg fizetendő. A vagyontalan köztisztviselők 
gyermekei stb. ezen díjak felét fizetik. (31.257/1926. vk. 
min. sz.) 

Mai díjak: Gyógyszerész szigorlati díj: 816.000 K, 
értekezésbírálati díj: 408.000 K, felavatási díj 1,100.000 K. 
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E szabályzat az 1914/15. tanévvel lép életbe. 
A külföldön, szerzett orvostudori oklevelek 

honosítása körül követendő eljárást a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. miniszter által 60.982. ex 
1910/1911. I. 9. v'km. szám alatt kibocsátott alábbi 
szabályrendelet szabályozza. 

50. Szabályrendelet a külföldi orvosi okleve-
lek honositása (nostrificatio) tárgyában. , 

1. §. Külföldön szerzett orvostudori okleve-
let — ideértve a monarchia másik államának 
egyetemei által kiadott okleveleket is — a hazai 
tudományegyetemek csak abban az esetben 
honosíthatnak, ha a külföldi oklevéllel megegye-
zőt maguk is kiállítanak. 

2. §. Minden honosítandó orvosdoktori ok-
levél jogszerű birtokosa igazolni tartozik, hogy 
oklevelét hasonló előtanulmányok (érettségi bi-
zonyítvány, hasonló tanulmányi idő, tantárgyak 
és vizsgálatok) alapján szerezte, mint amelyeket 
a magyarországi tudományegyetemek orvos-
doktor-jelöltjeiiktől megkívánnak. 

3. §. A hasonló előtanulmányok alapján szer-
zett külföldi orvostudori oklevél honosítása a 
következő feltételek mellett eszközölhető: 

A) Az oklevél honosítását kérő folyamod-
ványt, valamelyik hazai tudományegyetem or-
voskari tanártestületéhez címezve, az illető 
egyetem orvoskari dékánjánál kell benyújtani és 
a következő okmányokkal fölszerelni: a) a szü-
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