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Poz. 47

48 — z dnia 1'8 sierpnia 1957 r. w sprawie utworzenia
w Politechnice Gdańskiej zawodowego studium
specjalnego w zakresie hydrografii ....
49 — z dnia 27 sierpnia 1957 r. w sprawie zmian orga
nizacyjnych w niektórych uniwersytetach . .

w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie.

W Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wprowa
dza się następujące zmiany:
I. Na Wydziale Geodezji Górniczej:
1. Przemianowuje się katedrę matematyki na katedrę
matematyki I.
2. Przekształca się:
1) zakład analizy matematycznej przy katedrze ma
tematyki I w katedrę matematyki II,
2) zakład geometrii wykreślnej przy katedrze ma
tematyki I — w katedrę geometrii wykreślnej.
3. Przydziela się zakład geometrii analitycznej przy ka
tedrze matematyki I — do katedry geometrii wy
kreślnej.
4. Tworzy się:
1) zakład przy katedrze matematyki I,
2) zakład przy katedrze matematyki II.
5. Przenosi się:
1) katedrę matematyki II z zakładem — na Wydział
Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa,
2) katedrę geometrii wykreślnej z zakładem geo
metrii analitycznej — na Wydział Górniczy.
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1. Wydział Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa prze
mianowuje się na Wydział Maszyn Górniczych i Hut
niczych.
2. Na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych two
rzy się katedrę historii techniki i nauk technicznych
z zakładem.

z dnia 16 sierpnia 1957 r. (nr DT-IX-166/57)

§ 1.
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II.

ZARZĄDZENIE MINISTRA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o szkolnictwie wyż
szym i o pracownikach nauki (Dz. U. z 1956 r. nr 45, poz.
205) zarządza się, co następuje:

Str.

Poz.

III.

1. Wydział Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa prze
kształca się w Wydział Elektrotechniki Górniczej
i Hutniczej.
2. Na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej:
1) przekształca się:
a) katedrę elektryfikacji urządzeń górniczych
z zakładem — w katedrę elektrotechniki gór
niczej z zakładem,
b) katedrę elektryfikacji urządzeń hutniczych
z zakładem — w katedrę elektrotechniki hut
niczej z zakładem,
c) katedrę maszyn elektrycznych z zakładem —
w katedrę maszyn i pomiarów elektrycznych
z zakładem maszyn elektrycznych,
d) katedrę automatyki przemysłowej z zakła
dem — w katedrę automatyki i elektroniki
przemysłowej z zakładem,
e) zakład fizyki ogólnej przy katedrze fizyki —
w katedrę fizyki II.
2) przemianowuje się:
a) katedrę urządzeń elektrycznych i sieci z za
kładem — na katedrę urządzeń i sieci elek
trycznych z zakładem,
b) katedrę fizyki z zakładem fizyki technicznej
na katedrę fizyki I z zakładem.
3) przenosi się katedrę fizyki I z zakładem na Wy
dział Metalurgiczny.

Str. 2

Dziennik Urzędowy Min. Szkolnictwa Wyższego i Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej

Poz. 47—49

Poz. 48

4) tworzy się:
a) przy katedrze elektrotechniki górniczej obok

istniejącego zakładu — zakład podstaw auto
matyki,
b) przy katedrze elektrotechniki hutniczej obok
istniejącego zakładu — zakład elektrotermii,
c) przy katedrze maszyn i pomiarów elektrycz
nych obok istniejącego zakładu — zakład po
miarów elektrycznych,
d) przy katedrze fizyki II — zakład o nazwie
katedry.

ZARZĄDZENIE MINISTRA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

z dnia 16 sierpnia 1957 r.
w sprawie utworzenia w Politechnice Gdańskiej zawodowe
go studium specjalnego w zakresie hydrografii.

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r.
o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki (Dz. U.
z 1956 r. nr 45, poz. 205) zarządza się, co następuje:
§ I-

IV. Na Wydziale Odlewnictwa:
1. Przekształca się:
1) katedrę maszyn odlewniczych i urządzeń pomia
rowych z zakładem — w katedrę maszyn i urzą
dzeń odlewniczych z zakładem,
2) katedrę metaloznawstwa i obróbki cieplnej że
liwa i staliwa z zakładem — w katedrę metalo
znawstwa odlewniczego z zakładem,
3) zakład chemii analitycznej przy katedrze chemii
ogólnej — w katedrę chemii górniczej,
4) zakład projektowania formy przy katedrze tech
nologii formy w zakład technologii formy.
2. Tworzy się:
1) zakład chemii górniczej przy katedrze chemii
górniczej,
2) zakład badania metali ciekłych przy katedrze
technologii formy.
3. Przenosi się katedrę chemii górniczej z zakładem —
na Wydział Górniczy.
4. Zwija się katedrę podstaw markisizmu-leninizmu
z zakładem.
V. Na Wydziale Metalurgicznym:

1. Przekształca się zakład analizy rud metali przy ka
tedrze metalurgii metali nieżelaznych — w katedrę
chemii metali i rud.
2. Tworzy się:
1) katedrę koksownictwa z zakładem,
2) przy katedrze chemii metali i rud — zakłady:
a) chemii analitycznej,
b) analizy technicznej.
3. Przenosi się zakład projektowania hut przy katedrze
ekonomiki i organizacji hutnictwa — na Wydział
Maszyn Górniczych i Hutniczych z równoczesnym
przydzieleniem do katedry maszyn hutniczych.

W Politechnice Gdańskiej na Wydziale Budownictwa Lą
dowego tworzy się cztero i pół letnie zawodowe studium
specjalne
zakresie hydrografii.
§ 2.

1. W okresie pierwszych sześciu semestrów nauka na stu
dium wymienionym w § 1 prowadzona jest w ramach
zaocznego studium Wydziału Budownictwa Lądowego
Politechniki Gdańskiej.
2. Począwszy od siódmego semestru studenci studium kon
tynuują naukę systemem stacjonarnym wg odrębnego
programu.
§ 3.

Warunkiem przyjęcia na studium jest:

1) posiadanie wykształcenia, przygotowującego do stu
diów w szkole wyższej, stwierdzonego świadectwem
dojrzałości lub dyplomem stopnia licealnego,
2) posiadanie co najmniej dwuletniej praktyki zawo
dowej w zakresie hydrografii,
3) złożenie egzaminu wstępnego z matematyki i fizyki.
§ 4.
Nazwę stopnia zawodowego przysługującego absolwen
tem studium ustali Prezydium Rządu na wniosek Ministra
Szkolnictwa Wyższego.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października
1957 r.
MINISTER SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
St. Żółkiewski

§ 2.

Jeżeli przy nazwie katedry nie podano nazwy zakładu,
rozumieć należy, że istnieje zakład o nazwie katedry.
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ZARZĄDZENIE MINISTRA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

z dnia 27 sierpnia 1957 r. (nr DSU-I-2.T6/57)
§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą
od 1 września 1957 roku.

MINISTER SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
St. Żółkiewski

w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych uniwer
sytetach.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia
1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki
(Dz. U. z 195g,r. nr 45, poz. 205) zarządza się, co następuje:

