IV. Universitetets retsregler
A. Styrelsesregler
Skrivelse af 16. juni 1978 fra Direktoratet for de
videregående uddannelser vedrørende ændring
af statuttens § 68, stk. 1, sidste punktum og §
70, stk. 2, således at CPR-numre ikke må an
vendes på udsendt valgmateriale.
Bekendtgørelse nr. 396 af 14. august 1978 om
Københavns universitets Institut for navne
forskning.
Regler for afviklingen af rektor- og prorek
torvalget i december 1978. Vedtaget af Konsi
storium den 6. september 1978.
Skrivelse fra Direktoratet for de videregåen

de uddannelser af 12. oktober 1978 vedrørende
afholdelse af valgene i perioden oktober/no
vember 1978 efter reglerne i Valgbekendtgørel
sen af 9. november 1973.
Bekendtgørelse nr. 413 af 18. august 1978 om
regler for valg til de styrende organer ved høje
re uddannelsesinstitutioner.
Skrivelse fra Direktoratet for de videregående
uddannelser om betingelserne for suppleanters
indtræden i de kollegiale organer efter styrel
seslovens § 28 af 1. november 1978.

B. Generelle bestemmelser
1. Immatrikulation
Skrivelse fra Direktoratet for de videregående
uddannelser af 17. marts 1978 om optagelse til
de videregående uddannelser i 1978.
Skrivelse fra Direktoratet for de videregåen
de uddannelser af 12. april 1978 med fastsættel
se af maximale optagelsestal for Københavns
universitet i 1978.
Skrivelse fra Direktoratet for videregående
uddannelser af 8. maj 1978 om optagelse til
videregående uddannelser i 1978.
Skrivelse fra Direktoratet for de videregåen
de uddannelser af 17. maj 1978 om optagelse til
legemsøvelser ved Københavns universitet i
1978.

Cirkulære af 19. maj 1978 om koordineret
tilmeldingsprocedure ved optagelsen til visse
videregående uddannelser (sommeroptagelsen
1978).
Bekendtgørelse nr. 274 af 25. maj 1978 om
ændring af bekendtgørelse om optagelse ved
uddannelserne på Københavns, Århus og
Odense universiteter.
Skrivelse fra Direktoratet for de videregåen
de uddannelser af 27. juni 1978 om erhvervsar
bejde ved ansøgning om optagelse pr. 1. juli
1978.
Skrivelse fra Direktoratet for de videregåen
de uddannelser af 8. september 1978 om sær
ordning i adgangsreguleringen for grønlænde
re.
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Aftale af 29. september 1978 mellem Køben
havns universitet og Direktoratet for de videre
gående uddannelser, om Københavns univer
sitets varetagelse af den koordinerede tilmelding.

2. Eksaminer:
Skrivelse fra Direktoratet for de videregående
uddannelser af 11. januar 1978 vedrørende
fortolkning af bekendtgørelse af 13. december
1973 om visse forhold i forbindelse med censo
rers medvirken ved bedømmelsen af eksaminer
på de højere uddannelsesinstitutitoner § 6. stk.
2.

3. Studieforhold
Retningslinier af 17. september 1978 vedrøren
de orlov fra studierne ved Københavns univer
sitet, udarbejdet af universitetets rektor.

4. Legater
Bekendtgørelse nr. 71 af 27. februar 1978 om
stipendieudvalget ved Københavns universitet

samt om den økonomiske administration af
universitetets legater m.v.

5. Personaleforhold m.v.
Konsistorium vedtog den 11. januar 1978 en
ændring af retningslinierne for behandling af
sager om adjunkters oprykning til lektorer.
Konsistorium vedtog den 14. juni 1978 ret
ningslinier for behandling af habilitetsproble
mer for medlemmer af fagkyndige bedømmel
sesudvalg.
Konsistorium vedtog den 4. oktober 1978 en
ændring af retningslinier for adjunkters opryk
ning til lektorer.
Konsistorium vedtog den 8. november 1978
retningslinier for fagkyndige bedømmelsesud
valgs udarbejdelse af indstilling vedrørende an
sættelse i professorstillinger, videnskabelige
adjunkt/lektorstillinger, externe lektorater etc.

6. Forskning
Skrivelse fra Direktoratet for de videregåen
de uddannelser af 2. oktober 1978 om retnings
linier for udførelse af arbejde for fremmede re
kvirenter ved højere uddannelsesinstitutioner
m.v.

C. Det teologiske fakultet
Bekendtgørelse nr. 669 af 12. december 1978
om ændring af bekendtgørelse om teologisk
kandidateksamen på Københavns universitet.

D. Det lægevidenskabelige fakultet
Bekendtgørelse nr. 322 af 19. juni 1978 om æn
dring af Bekendtgørelse om lægevidenskabelig
kandidateksamen på Københavns og Århus
universiteter.
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E. Det naturvidenskabelige fakultet
Bekendtgørelse nr. 283 af 12. juni 1978 om de
naturvidenskabelige eksaminer på Københavns
og Århus universiteter.

F. Tilkomne legater (fundatser), tillag til fundatser

1. Fundats for »Adjunkt, frøken Constance Heides mindelegat«, kgl.
konfirmeret den 22. januar 1976.
I sit notarialiter oprettede testamente af 16. fe
bruar 1956 bestemte nu afdøde kommunelæ
rerinde, frøken Regitze Petersen, at hele hendes
efterladte formue med undtagelse af de i testa
mentet omtalte legatbeløb, skulle tilfalde et le
gat under bestyrelse af Københavns Universi
tet med det formål at understøtte kvindelige
studerende, der uddanner sig med det mål at
undervise i fysik og matematik i gymnasium og
realklasse.
For dette legat fastsætter undertegnede
landsretssagfører Aage Eriksen, som eksekutor
i afdødes bo, i overensstemmelse med testa
mentets bestemmelser og efter forhandling med
rektor for Københavns Universitet følgende:
FUNDATS
§ iLegatets navn er »Adjunkt, frøken Constance
Heides mindelegat«.

I2"

Legatets kapital består af arvebeholdningen
med fradrag af allerede oprettede legater, og
med fradrag af udgifter ved boets behandling
og udlægges dels kontant og dels i form af obli
gationer i henhold til den i boets udarbejdede
repartition.
Kapitalen indbringes til forvaltning i Han
delsbankens forvaltningsafdeling, og skal stedse
være anbragt i overensstemmelse med de af ju
stitsministeriet fastsatte regler for anbringelse
af legatmidler.
Hvad der indvindes som udbytte af kapitalen
ud over sædvanligt årligt afkast, f.eks. kursge

vinst ved udtrækning af obligationer, vil være
at lægge til kapitalen.
Aktiverne skal lyde på legatets navn og så
vidt muligt noteres som tilhørende dette, lige
som aktiverne eller de indskrivningsbeviser de
optages på, skal forsynes med undervisnings
ministeriets forbudspåtegning.
§3.
Af legatets årlige indtægter henlægges forlods
10 % til kapitalen.
Den resterende del af legatets indtægter, efter
fradrag af udgifter, uddeles hvert år af stipen
dieudvalget ved Københavns Universitet til en
eller flere kvindelige studerende, der uddanner
sig med det mål at undervise i fagene fysik og
matematik i gymnasium eller realklasse eller
hvad der i fremtidige skoleordninger svarer
hertil.
Legatet skal kunne tildeles den samme stu
derende flere gange.
Spørgsmålet om adgang til nydelse af lega
tets midler kan ikke gøres til genstand for ret
tergang, men afgøres alene af stipendieudvalget
ved Københavns universitet, hvis beslutning
dog kan indbringes for undervisningsministe
riet. Legatportionerne skal være modtagerens
særeje og kan ikke med retsvirkning overdra
ges, pantsættes eller gøres til genstand for kre
ditorforfølgning af modtagerens kreditorer.
§4-

0
Legatets regnskabsår
er kalenderåret. Han
delsbankens forvaltningsafd. aflægger hvert år
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regnskab over legatets indtægter og udgifter
med angivelse af legatets status.
Legatregnskabet skal inden 3 måneder efter
regnskabsårets udløb være afgivet af forvaltningsafdelingen til revision i undervisningsmi
nisteriet, der udnævner revisor og fastsætter
hans honorar. Ministeriet deciderer regnska
bet. Der gives Københavns Universitet kopi af
regnskabet.

§5.
Ændringer i og tilføjelser til nærværende fun
dats, på hvilken der bliver at erhverve kgl. kon
firmation, kan ske efter beslutning af Køben
havns Universitet's rektor og med undervis
ningsministeriets godkendelse.

København, den 5. december 1975.

København K., den 15. december 1975.

Aage Eriksen.

Thor A. Bak,

rektor for Københavns
universitet

2. Tillæg til fundats for universitetskollegiet »Kvinderegensen«,
kgl. konfirmeret den 19. juni 1978.
Efter indstilling fra Kvinderegensens bestyrelse
fastsætter Københavns Universitet følgende
ændringer i den under 31. oktober 1960 opret
tede og under 24. november 1960 kgl. konfir
merede fundats for universitetskollegiet »Kvin
deregensen«.
§ 2 stk. 1 ændres til:
Kollegiet er bestemt til bolig for kvindelige
og mandlige studenter ved Københavns Uni
versitet eller undtagelsesvis studerende ved
Den polytekniske Læreanstalt, Danmarks tek
niske Højskole, og andre højere læreanstalter.
§ 6 stk. 1 ændres til:
Bestyrelsen består af 8 medlemmer, nemlig

henholdsvis 4 valgt af Konsistorium blandt
universitetets faste lærere og 4 valgt af og
blandt Kvinderegensens alumner. Bestyrelsen
vælger selv sin formand blandt de af Konsisto
rium udpegede medlemmer. Opstår stemme
lighed ved en sagsbehandling, skal sagen genbehandles ved et nyt møde. Hvis der atter er
stemmelighed, er formandens stemme afgøren
de. Bestyrelsen er ulønnet, men kan om fornø
dent antage lønnet medhjælp i eller udenfor sin
midte.
Københavns Universitet, den 6. april 1978.
Morten Lange

Københavns Universitets rektor

3. Tillæg til fundats for »Professor, dr. phil. Verner Dahlerups boglegat«,
kgl. konfirmeret den 7. juli 1978.
Efter indstilling fra det humanistiske fakultet
ved Københavns Universitet fastsætter Kø
benhavns Universitets rektor herved følgende
ændring i den under 23. juli 1973 oprettede.

under 14. september 1973 kgl. konfirmerede
fundats for »Professor, dr. phil. Verner Dahle
rups boglegat«:
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§ 3, stk. 1 ændres til:

»Af legatets årlige indtægt henlægges 15% til
kapitalen. Efter afholdelse af eventuelle admi
nistrationsudgifter anvendes indtægten til ud
deling i én portion, eventuelt flere portioner, én
gang årligt på dr. phil. Verner Dahlerups fød
selsdag den 31. oktober til studerende ved Kø
benhavns Universitet, der agter at tage magi
sterkonferens i nordisk filologi eller hovedfags
eksamen i dansk. Den ældste af de til enhver tid
værende professorer i nordisk sprog ved Kø
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benhavns Universitet træffer bestemmelse om,
hvem legatet skal tildeles og træffer foranstalt
ninger til sikring af, at legatet udelukkende an
vendes til køb af bøger. Hvis der uddeles mere
end én legatportion, kan portionerne ikke fast
sættes til beløb, der kun delvis dækker den en
kelte legatmodtagers udgifter til ønskede rime
lige bogans kaffelser.«
Københavns Universitet, den 15. juni 1978.
Morten Lange

4. Tillæg til fundats for »Læge Stephan Madsens Universitetslegat til
Indkøb af lægevidenskabelig Faglitteratur til Universitetsbiblioteket«,
kgl. konfirmeret den 8. september 1978.
Københavns Universitet fastsætter herved føl
gende ændring i den under 3. december 1946
oprettede, under 21. juni 1947 kgl. konfirmere
de fundats for »Læge Stephan Madsens Uni
versitetslegat til Indkøb af lægevidenskabelig
Faglitteratur til Universitetsbiblioteket«:
Fundatsens § 3 stk. 3 ændres til:
»Ved ovennævnte fru Ussings død indtræder
i stedet for hende som rentenyder for sin levetid

hendes datter, cand. jur. frk.
"rangoise
Laurence Ussing, født 3. juli 1921. Den den
pågældende tilkommende rentenydelse, der op
rindelig androg 4.000 kr. årlig, fastsættes fra 11.
juni termin 1978 at regne til 8.000 kr. årlig,
hvilket beløb i tilfælde af hendes ægteskab skal
være og forblive hendes særeje.«
Københavns Universitet, den 3. august 1978.
Morten Lange

5. Tillæg til fundats for »Søstrene Steenstrups Legat«, kgl. konfirmeret
den 12. oktober 1978.
Efter indstilling fra det humanistiske fakultet
ved Københavns Universitet og Konsistorium
ved Københavns Universitet fastsætter Kø
benhavns Universitets rektor herved følgende
ændring i den under 2. februar 1936 oprettede,
under 14. marts 1936 kgl. konfirmerede fundats
for »Søstrene Steenstrups Legat«.
§ 3, 1. pkt. ændres til:

»Legatets årlige renter, se ovenfor i § 2, ud
deles i en eller flere portioner, hvis antal og
3
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størrelse fastsættes af bestyrelsen, til studeren
de der forbereder sig til at tage skoleembedsek
samen under det filosofiske fakultet ved Kø
benhavns Universitet, og som under studieti
den har vist dygtighed og flid, hvorimod der i
mindre grad tages hensyn til ubemidlethed og
trang«.
Rektor for Københavns Universitet, den 15.
september 1978.
Morten Lange

