Uddrag af "Reglement for Kommunitetsstipendiet og Regensbeneficiet ved Kjøbenhavns
Universitet" af 11. februar 1848
”§ 3. Adgangen til at søge det ordinære Kommunitetsstipendium har enhver Studerende, der (…) er
inskriberet som akademisk Borger ved Kjøbenhavns Universitet, under følgende Betingelser: 1) at
han Ifølge Lovgivningen har Indfødtes Ret; 2) at han har studeret et Aar ved Universitetet og til de
fastsatte Tider underkastet sig den hidtil bestaaende anden Examens tvende Prøver, for saa vidt
Forpligtelsen til at underkaste sig denne Examen endnu for ham er gjældende, og forudsat, at han
ved disse Examiners Udfald, samt for øvrigt efter de Regler, som nærmere af Stipendiebestyrelsen
vedtages og bestemmes, behørig godtgjør at have anvendt sin Tid paa en rosværdig Maade til sine
Studeringers Fremme. (…) Under særdeles anbefalende Omstændigheder skal det være tilladt at
uddele Stipendiet til studerende i deres første akademiske Aar, eller endog strax efter deres
Inskription, under Forudsætning af, at de ved Examen artium (…) have opnaaet bedste Karakter; 3)
at han tilvejebringer antagelige Trangsattester, der fremdeles bør være affattede i den foreskrevne
Form.”
§ 4 fastsætter mht. islandske studerende den betingelse, at hvis de er blevet sendt til Danmark ”for
her i en lærd Skole at modtage Forberedelse til Universitetet, skal dem (…) være forundt Ret til
strax efter Inskriptionen som akademiske Borgere at nyde Kommunitet og Regens, dog kun under
den Betingelse, at de ved Examen artium eller Afgangsexamen have opnaaet Laudabilis eller første
Karakter”. Ligeledes hedder det om færøske og grønlandske studerende, at de straks efter deres
Immatrikulation er berettigede til at nyde kommunitet og Regens; men hvis de er blevet sendt til
Danmark ”for her i en lærd Skole at modtage Undervisning”, så skal de ”til Examen artium eller
Afgangsexamen have opnaaet bedste Karakter”. For studerende, der kommer til universitet fra
”Frederiksborg lærde Skole”, fastsættes det ligeledes, at skal være berettigede til straks at nyde
kommunitet og Regens, men også af dem forlanges ”Laudabilis eller første Karakter”.
”§ 8. ”De hver gang ledige Pladser besættes først med de privilegerede, som maatte have meldt sig
og behørig godtgjort deres Adkomst, og i øvrigt maa blandt samtlige Ansøgere Evner og Flid,
sædeligt Forhold og Trang bestemme Valget.”

