
1977 

i M 

AZ 

ÁLLATORVOSI DOKTORÁTUS 

SZARALYZATA. 



é4W. • X 6U 
M. kir. íöldmívelésüflyl miniszter. 

5070/eln. 

AZ ÁLLATORVOSI DOKTORÁTUS 
SZABÁLYZATA. 

(Jóváhagyatott 0 császári és apostoli királyi Felségének Bécsben 
1906. évi május hó 28-án kelt legfelső elhatározásával.) 

1. §. A m. kir. állatorvosi főiskola felruháztatik azzal 
a joggal, hogy olyan okleveles állatorvosokat, kik az állat
orvosi tudományok valamely szakában kiváló képzettséget 
tanúsítottak és bebizonyították azt, hogy önálló tudomá
nyos vizsgálatokat képesek végezni, az állatorvosi tudo
mányok doktoraivá (doctor medicináé veterinariae) avat
hasson. 

2. §. Ez a minősítés az állatorvosi tudományok vala
mely szakába vágó, önálló vizsgálatok alapján megírt 
értekezés alapján és az állatorvosi-doktori szigorlat sike
res letevése által nyerhető el. 

3. §. Azok az okleveles állatorvosok, kik ezt a czímet 
elnyerni óhajtják, a főiskola tanári testületéhez intézeti 
folyamodványt nyújtanak be a főiskola rektorához. A folya
modványhoz mellékelni kell: 

1. gymnasiumi vagy reáliskolai érettségi bizonyítványt; 
2. a négy éves tanfolyam bevégzéséről tanúskodó állat

orvosi oklevelet; 
3. rövid életrajzot és a végzett tanulmányok ismer

tetését ; 
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4. magyar nyelven írt tudományos értekezést kézirat
ban vagy nyomtatásban ; 

5. írásbeli nyilatkozatot arról, hogy a bemutatott 
értekezést folyamodó saját vizsgálatai alapján maga 
írta meg; 

6. annak igazolását, hogy folyamodó egy éve már ok
levél birtokában hagyta el az állatorvosi főiskolát; 

7. erkölcsi bizonyítványt az illetékes hatóságtól. 
Folyamodó azonkívül folyamodványában kijelölni tar

tozik azt a három tárgyat, melyekből abban az esetben, 
ha értekezése elfogacltatik, a szóbeli állatorvos-doktori 
szigorlatot letenni kívánja. 

4. §. Ha a folyamodvány a 3. §-ban előírt követelmé
nyeknek megfelel, a rektor az értekezést elbírálás végett 
az illetékes szaktanárnak adja ki. 

5. §. Az állatorvos-doktori értekezés tárgyát csakis 
önálló vizsgálatok képezhetik. Egyszerű compilalio vagy 
casuistikus közlés nem jön tekintetbe. 

6. §. A bíráló szaktanár bírálatát írásban terjeszti a 
tanártestület elé, mely szavazás útján dönt a felett, vájjon 
a dolgozat elfogadható-e, vagy nem. 

7. §. Csakis olyan értekezés fogadható el, mely alaki
lag is megfelelő és tényleges tudományos értékű és elfo
gadottnak csak akkor tekinthető, ha azt a tanári testület
nek legalább % része fogadta el. 

8. §. Ha a tanári testület az értekezést elfogadta, a 
jelölt a szóbeli állatorvos-doktori szigorlatra bocsáttatik, 
a miről őt a rektor a szigorlat határidejének kijelölésével 
értesíti. 

Ha az értekezés nem fogadtatik el, a jelölt csak új 
folyamodvány és új értekezés alapján bocsátható a szóbeli 
szigorlatra. 

9. §. A szóbeli szigorlat tárgyát azon a tudománysza
kon, mint főtárgyon kívül, melyből a jelölt értekezésének 
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tárgyát merítette, még két állatorvosi tudományszak, mint 
melléktárgy képezi, melyeket a jelölt maga választhat, de 
csak úgy, hogy szigorlatának három tárgya közül legalább 
kettő a következő pontban megjelölt szigorlali tárgyak 
I. csoportjába tartozzék. 

10. §. Az állatorvos-doktori Szigorlat tárgyai a követ
kezők lehetnek: 

/. csoport. Boncztan, élet- és szövettan, élet-vegytan,. 
gyógyszertan, általános kórtan. 

//. csoport. Bakteriológia a járványtannal, kórboncztan, 
sebészet (a szemészettel és a szülészettel), belgyógyászat, 
állattenyésztéstan. 

11. §. Az állatorvos-doktori szigorlat a rektornak vagy 
helyettesének elnöklete alatt az egész tanártestület jelen
létében tartatik meg. Vizsgálók a választott tárgyak tanárai, 
de jogában áll a tanári testület minden tagjának a jelölt
höz választott tárgyával kapcsolatos kérdéseket intézni. 

A jelölt a szigorlatokon alapos és beható szakképzett
ségen kívül a szakirodalom terén szerzett jártasságát is 
köteles bebizonyítani. 

A szigorlatnak a főtárgyból legalább 3A óráig, a mel
léktárgyakból legalább Va óráig kell tartania. 

A feleleteket a tanári testület szavazás útján kitűnő 
(summa cum laude), jeles (cum laude), jó (rite), vagy elég
telen osztályzattal minősíti. 

Az egész szigorlat eredménye az egyes tárgyakból 
nyert osztályzatok középértékével minősíttetik. 

12. §. Abban az esetben, ha a jelölt a szigorlat min
den tárgyából legalább jól felelt meg, a tanári testület ől 
az ((állatorvosi tudományok doktora» czímmel ruházza 
fel, a mi felavatás és a doktori diploma átadása útján tör
ténik. 

Ha a jelölt a szigorlat egy vagy két tárgyából nem 
felelt meg, az illető tárgyakból a szigorlat egyszeri ismét-
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lésére bocsátható. A szigorlat ismétlésének határidejét a 
tanári testület állapítja meg. 

A ki a szigorlat mind a három tárgyából nem felelt 
meg, vagy a szigorlat ismétlésekor egy vagy két tárgyból 
újra elégtelen osztályzatot kapott, véglegesen visszauta-
síttatik. 

13. §. A felavatás a rektornak, a tanári testület jegy
zőjének és a főtárgy vizsgálójának, mint felavató tanárnak 
jelenlétében történik. 

A felavatás abban áll, hogy a rektor a felavató tanár
nak felkérésére a felavatandónak kezet nyújt és a követ
kező szavakat mondja: 

ccO császári és apostoli királyi Felsége által a m. kir. 
állatorvosi főiskolára legkegyelmesebben ruházott jognál 
fogva, ezen főiskola tanári testületének nevében, felavatom 
Ont az állatorvosi tudományok doktorává.)) 

Erre a felavatott a következő esküt mondja: 
«En X. Y. esküszöm és becsületemre fogadom, hogy 

az állatorvosi tudományok fejlesztésén tőlem telhetőleg 
fáradozni fogok; hogy ezen főiskola tanárai iránt mindig 
a kellő tisztelettel fogok viseltetni és hogy nem fogok el
követni semmit, a mi az állatorvosi doktori czímhez nem 
méltó. Isten engem úgy segéljen !)) 

14. §. Az állatorvosi doktori oklevél szövege a követ
kező : v » 

«Nos ftector et Academia scientiarum veterinariarum 
lecluris salutem ! 

Quum ornatissimus ac doctissimus dominus X. Y. 
annorum aetatis X. X. Y. ortus in hac Academia veterina
riarum buclapestinensi suam in 
principali, item in. tamquam sub-
sicivo studio eruditionem et scientiam summa cum laude 
(cum laude, rite) comprobavisset, eundem ornatissimum 
ac doctissimum dominum X. Y. medicináé veterinariae 
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doctorem creavimus, pronunciavimus et declaravimus. In 
quorum fidem diploma hoc majoré Academiae sigillo 
munitum et consvetis subscriptionibus rohoratum Ei dari 
curavimus. 

Budapestini -
Az oklevelet a rektor, a tanári testület jegyzője és a 

felavató tanár írják alá. 
15. §. Az állatorvosi doktori szigorlat, a felavatás és 

az oklevél díja együtt 220 korona. 
A szigorlat ismétléseért (egy vagy két tárgyból) díj 

nem jár. 
A díj a folyamodvány benyújtásakor fizetendő. 
Ha a jelölt értekezése alapján a szóbeli szigorlatra 

nem bocsátható vagy végleg visszalép, a befizetett díj 20 
korona híján visszafizettetik, mely összeg az értekezés 
bírálójának jár. 

16. §. Tiszteletbeli doktori czímet 0 cs. és apóst. kir. 
Felségének a m. kir. földmívelésügyi miniszter által kiesz
közölt legfelsőbb jóváhagyásával a m. kir. állatorvosi fő
iskola külön folyamodás, illetőleg értekezés és szigorlat 
nélkül adományozhat olyan érdemes férfiaknak, a kik az 
állatorvosi tudományok fejlesztése körül kiváló érdemeket 
szereztek. 


