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rzenie instytutów w miejsce dotychczasowej struktury ka-

tedralnej.

2. Zakres działalności instytutów, o których mowa

w ust. 1, obejmować powinien prowadzenie procesu dydak-

tycznego oraz prac naukowo-badawczych.

82.

Wprowadzenie nowej struktury organizacyjnej, o której

mowa w S$ 1, następować będzie sukcesywnie, począwszy

od dnia 1 października 1967 r., w formie zarządzeń Ministra

na wniosek Rektora Politechniki Wrocławskiej przedstawio-

ny po zasięgnięciu opinii senatu.

83.

Przy realizacji zadań, o których mowa w zarządzeniu,

należy kierować się przedstawionym przez Politechnikę

Wrocławską projektem reformy organizacji i systemu za-

rządzania.

$ 4.

Wykonanie zarządzenia porucza się Rektorowi Poli-

techniki Wrocławskiej.

85.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą

od dnia 1 lipca 1967 r.

Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego

H. Jabłoński

Poz. 35

ZARZĄDZENIE MINISTRA OŚWIATY I SZKOLNICTWA

WYŻSZEGO

z dnia 12 lipca 1967.r. (Nr T-1-11/4/67)

w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Górniczo-

Hutniczej w Krakowie.

Na podstawie art. 15 ust. 1, w zwiążku z art. 11 i art. 12

ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 1958r. o szkolnictwie wyż-

szym (Dz. U. z 1965 r. Nr 16, poz. 114) zarządza się, co

następuje:

$1

W Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w ramach

Wydziału Górniczego znosi się:

1. Oddział Wiertniczo-Naftowy,

2. Katedry:

1) wiertnictwa,

2) kopalnictwa naftowego,

3) geologii naftowej.

8 2

W Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie tworzy się:

1. Wydział Wiertniczo-Naftowy,

2. W ramach Wydziału Wierttniczo-Naftowego:

1) katedrę matematyki,

2) Instytut Wiertniczo-Naftowy.

83.

1. Zadaniem Instytutu Wiertniczo-Naftowego, o którym

mowa w $ 2 ust. 2 pkt 2, jest organizowanie i prowadzenie

procesu dydaktycznego oraz prac naukowo-badawczych w

zakresie specjalności prowadzonych na Wydziale Wiertni-

cżo-Naftowym.

2. Szczegółową organizację oraz zakres działania In-

stytutu Wiertniczo-Naftowego określi statut, nadany przez

Mimistra na wniosek rektora Akademii Górniczo-Hutniczej

w Krakowie.

8 4.

Zobowiązuje się Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej

w Krakowie do przedstawienia Ministrowi, w terminie do

dnia 15 sierpnia 1967 r. wniosku, o którym mowa w $ 3

ust. 2.

$5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mo-

cą od dnia 15 lipca 1967 r.

Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego

wiz R. Mistewicz

Poz. 36

ZARZĄDZENIE MINISTRA OŚWIATY I SZKOLNICTWA

WYŻSZEGO

z dnia 20 lipca 1967 r. (T-1-11-1/67)

w sprawie utworzenia Studium Podyplomowego w zakresie

ochrony wód przed zaniecżzyszczeniami w Politechnice

Wrocławskiej.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia

5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1965 r.

Nr 16, poz. 114) zarządza się, co następuje:

$ 1.

Tworzy się w Politechnice Wrocławskiej w ramach Wy-

działu Inżynierii Sanitarnej — Studium Podyplomowe w

zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniami — zwane

w dalszych przepisach „Studium”.

82.

Zadaniem Studium jest dokształcanie osób o kwalifi-

kacjach określonych w $ 5 ust. 1 w zakresie ochrony wód

przed zanieczyszczeniami na tle zagadnienia utrzymania

czystości Środowiska.

$ 3.

Nauka na Studium trwa dwa semestry i prowadzona jest

na podstawić planu studiów i programów nauczania usta-

lonych przez Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego.

8 4.

1. Zajęcia dydaktyczne na Studium prowadzone są przez

katedry Politedhniki Wrocławskiej wyznaczone przez rek-

tora na wniosók dziekana Wydziału Inżynierii Sanitarnej.


