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f. t £anteS=6hit>emium:

SDer ^Doftorégrab tn jeber SafuU
tat fann nut buret) Eeiftung
alteé beffen, rocé baju erforbert
wirb, an einer unb bet napms
lichen Univerfitat , erworben
werben*

Stopień

®eine $?ajeftat haben mitteíé a*

^^ajjaśniejszy Pan najwyższćm po

I?. ($ntfct)lie[3ung vom 7. SRai L 3*
alé allgemeine 9?orm jur Srtpeis
lung beé 3)oftocgrabe6 fur alle
gafultaten feßjufeßen unb ju vers
orbnen geruhet, baß naepbem bie
Srtpeilung beé ^ofíorgrabeé nicht
ber ítúcfweife $lft mehrerer Unwert
fítáten fein fann, von ben^ans
bibaten an einer unb bet napmlis
d)en Unioerfitát alteé geleitet, unb
von ben Prüfern begutachtet wers
ben muß, ob ber geprüfte in jeber
3iucf ficht jur (Erlangung beé SW==
torgrabeé geeignet fei. Um bapet
allen Unfug wirffam hinten ju pal?
ten, haben bie fámmtlicpen ©tu?
bienjeugniße, welche ber itanbibat
berá)oftoréwúrbe vor ber^ulaffung

stanowieniem z dnia ygo Maja r. b¿
raczył do nadawania stopnia Dok
tora dla wszystkich fakultetów, za
powszechne prawidło -.postanowić i
rozporządzić: iż, gdy nadania sto
pni Doktora akt cząstkowy kilku
Uniwersytetów stanowić nie może,
przez kandydatów przy jednymże
Uniwersytecie wszystko dopełnionćm i przez ’ Examinatorów ocenionćm być musi, czyli examinowany
w każdym względzie do otrzymania
stopnia Doktora usposobionym jest
Abv więc wszelkiemu nadużyciu sku
tecznie zapobićdz, wszystkie zaświad
czenia z odbytych nauk, które ubie
gający się o godność Doktora, przed
przypuszczeniem go do pierwszego
Rjgorosum, złożyć obowiązany, tak
długo u dotyczącego się Dziekana zo
stawać mają i w żadnym przypad
ku kandydatowi zwrócone być nie
mogą , dopóki tego
wszystkiego
z kałkułem przyjęcia nie dopełnił,
co do otrzymania stopnia Doktora
wymagań ćm jest.

jur erßen ftrengen Prüfung beijus
bringen pat, fo lange bei bem bes
treffenben Stefan ju erliegen, unb
ft'nb in feinem $aile bem ^anbibas
ten jurúctjuftellen, alé nact)bem er
Sílleé mit Sipprobirung geleitet hat,
waé jur (Erlangung beé SDoftors
grabeé' erforbert wirb-

^Öitb ein ^anbibat( ganjlicp
verworfen unb für unfähig jum
^)oftorgrabe erfannt, fo muffen ihm
jwat bie ©tubienjeugniffe aué bet
Rheologie, ber Otecptégeleprpeit unb
^pilofophie, welcpe für benfelben

Doktora

w każdym fakul

tecie, tylko przez zadosyć uczy
nienie w jeanymże uniwersyte
cie temu wszystkiemu, co do
tego wymagane'm jest, uzyskaném
być może.

Jeżeli kandydat zupełnie odrzu
conym i do uzyskania stopnia Dok
tora za niezdolnego uznanym został,
tedy mu w prawdzie świadectwa
naukowe z Teologii, Prawa i Filo
zofii, które i w innym względzie
dla

aud) tn anbem *f)inftd)t SBertß dla niego wartość i użyteczność ibieé
tint) Slmvenbung ßaben, ¿utucfge? mogą zwrócić, atoli razem wszyst1łeKt U)erben z e$ tft abet gietc^ietź kim Uniwersytetom oznajmić naletíg alien Uníverfltáten befannt
-ży, iż kandydat ten cd Stopnia Dokgeben, baß ber gebaute ^anbíbat
fur immer yon Erlangung beg ^of:
torgrabeg auggefcbloffen fei, unb
baßer an feiner Uníverfitát, wenn
er bieß mit Beibringung feiner Stus
bienjeugnifle
nad)fud)tez ju einer
ftrengen Prüfung ^ulalfen feL

tora na zawsze uchylonym zostaje,
a tern samem, że w żadnym Uní-.wersytecie, gdyby oto na mocy
swoich świadectw naukowych uprar
szał, • do Rygorosum przypuszczonym
być nie może.

SSeldje a. ß. (^ntfcßließung in
Sblge ^Defretg ber ß. ©tubiens^ofs
fommiflton vom sSten V.
^abl
2692, jur allgemeinen ^3iß"enf$aft

Któreto najwyższe postanowienie W skutek Dekretu wysokiej nadwornej kommissyi naukowej z d.
s5go z. m. do liczby 2592. ku po-

tinb genauesten Befolgung befannt
gemad)t roirb-

wszechnćj wiadomości .i
zachowaniu ogłasza się.

Semberg ben 12. 5uni 182g.

ścisłemu

We Lwowie d. 12. Czerwca 1829.

2(uguft gongin $ürft oon goMomicj,

<= (Soimrneur.

Sííopd Slitter eon ©tutterljcini-,

