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1) przemiarowuje się:

a) katedrę budowy samochodów i ciągników na ka-

tedrę budowy pojazdów samochodowych,

b) katedrę technologii i eksploatacji samochodów i

ciągników na katedrę technologii i eksploatacji

pojazdów samochodowych,

c) katedrę dźwignic i przenośników na katedrę ma-

szyn roboczych ciężkich,

d) katedrę części maszyn na katedrę podstaw kon-

strukcji maszyn,

e) katedrę obróbki metali na katedrę obróbki mate-

riałów.

2) tworzy się katedrę hydromechaniki.
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Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mo-

cą od dnia 1 czerwca 1966 r.

Minister Szkolnictwa Wyższego

w/łz S$. Mine

Poz. 88

ZARZĄDZENIE MINISTRA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

z dnia 23 czerwca 1966 r. (DT-1-3/3/66)

w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Górniczo-

Hutniczej w Krakowie.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r.

o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 1965 r. Nr 16, poz. 114)

zarządza się, co następuje:

81.

W Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wprowa-

dza się następujące zmiany organizacyjne:

1. W ramach Wydziału Ceramicznego przemianowuje

się katedrę technologii wyrobów fajansowych i porcelano-

wych na katedrę technologii ceramiki szlachetnej i spec-

jalnej.

2. W ramach Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego:

1) tworzy się:

a) Oddział Geofizyki Poszukiwawczej,

b) katedrę geofizyki kopalnianej,

c) katedrę hydrogeologii,

2) łączy się katedrę ekonomiki i organizacji poszu-

ikiwań geologicznych z katedrą geologii kopalnia

nej w katedrę geologii kopalnianej.

3. W ramach Wydziału Górniczego przekształca się ka-

tedrę górnictwa ogólnego na katedrę górnictwa rud i soli.

4. W ramach Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hut-

niczej tworzy się:

4) Oddział automatyki,

2) katedrę elektrotermii.

5. W ramach Wydziału Metali Nieżelaznych tworzy się

katedrę metalurgii miedzi.

6. W ramach Wydziału Metalurgicznego:

1) tworzy się Zaoczne Studium Zawodowe,

2) łączy się katedrę budowy pieców hutniczych z ka-

tedrą gospodarki cieplnej w katedrę gospodarki

cieplnej.

8 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą

od dnia 1 czerwca 1966 r.

Minister Szkolnictwa Wyższego

w/z S$. Mine

Poz. 89

ZARZĄDZENIE MINISTRA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

z dnia 30 czerwca 1866 r. (DT-1-3/1/66)

w sprawie organizacji Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu.

Na podstawie art. 17 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia

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

Nr 16, poz. 114), w związku z rozporządzeniem Rady M:-

nistrów z dnia 20 maja 1966 r. w sprawie utworzenia

Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu (Dz.U. Nr 21,

poz. 135) zarządza się, co następuje:

S1.

W Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu tworzy się:

1) Wydział Ogólnotechniczny,

2) Wydział Elektryczny,

3) Wydział Mechaniczny,

4) w ramach Wydziału Ogólnotechnicznego:

a) Studium Wieczorowe,

b) Studium Zaoczne,

5) w ramach Wydziału Elektrycznego:

a) Studium Wieczorowe,

b) Studium Zaoczne,

6) w ramach Wydziału Mechanicznego:

a) Studium Wieczorowe,

b) Studium Zaoczne,

7) Studium Praktycznej

8) StudiumWojskowe,

9) Studium Wychowania Fizycznego.

Nauki Języków Obcych,

$2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą
od dnia 1 czerwca 1966 r.

Minister Szkolnictwa Wyższego

w/z 8. Mine

Poz. 90

ZARZĄDZENIE MINISTRA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

z dnia 2 lipca 1966 r. (nr DRL. II-2a/56/66)

w Sprawie zmian organizacyjnych w wyższych szkołach

rolniczych.

Na podstawie art. 15, w związku z art. 10 ustawy z dnia

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

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


