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2) katedrę eksploatacji maszyn rolniczych i ciągników 
z zakładem — na katedrę urządzeń technicznych 
w rolnictwie z zakładem.

§ 2.
Jeżeli przy nazwie katedry wymieniony jest zakład bez 

podania jego nazwy należy rozumieć, że istnieje zakład 
o nazwie katedry.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą 

od dnia 1 stycznia 1958 r.
Minister Szkolnictwa Wyższego 

St. Żółkiewski

Poz. 18

ZARZĄDZENIE MINISTRA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

z dnia 30 kwietnia 1958 r. (nr DT-IX-132/58)

w sprawie zmian organizacyjnych w Politechnikach: 
Gdańskiej, Łódzkiej, Poznańskiej i Akademii Górniczo- 

Hutniczej w Krakowie.
Na podstawie art. 8 ust. 1 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:

§ 1.
W Politechnice Gdańskiej na Wydziale Elektrycznym:

1) Przekształca się zakład elektrotechniki przemysło
wej przy katedrze elektroenergetyki — w katedrę 

elektrotechniki przemysłowej.
2) Tworzy się przy katedrze elektrotechniki przemy

słowej zakład o nazwie katedry.

§ 2.
W Politechnice Łódzkiej:
1. Przemianowuje się:

1) na Wydziale Chemicznym:
a) katedrę technologii chemicznej nieorganicznej 

z zakładem — na katedrę technologii nieorga
nicznej z zakładem,

b) katedrę technologii chemicznej organicznej z za
kładem — na katedrę technologii organicznej 
z zakładem,

c) katedrę technologii kauczuków i gumy z za
kładem — na katedrę technologii kauczuku 
i gumy z zakładem,

d) katedrę konstrukcji aparatury chemicznej z za
kładem o nazwie katedry — na katedrę apara
tury przemysłu chemicznego z zakładem.

2. Na Wydziale Włókienniczym:
a) katedrę technologii chemicznej celulozy i papie

ru z zakładem — na katedrę technologii celu
lozy i papieru z zakładem — z równoczesnym 
przeniesieniem na Wydział Chemiczny,

b) katedrę technologii włókien i farbiarstv\a z za
kładem — na katedrę technologii włókna i far- 
biarstwa z zakładem — z równoczesnym prze
niesieniem na Wydział Chemiczny.

3. Tworzy się na Wydziale Chemicznym:
1) katedrę garbarstwa z zakładem,
2) przy katedrze chemii organicznej — zakład synte

zy organicznej,
3) przy katedrze chemii fizycznej — zakład spektro- 

chemii,
4) przy katedrze technologii organicznej — zakład 

tworzyw sztucznych,

§ 3.
W Politechnice Poznańskiej na Wydziale Budownictwa 

Lądowego tworzy się katedrę technologii wody i ścieków 
z zakładem.

§ 4.
W Akademii Górniczo-Hutniczej:

1) na Wydziale Górniczym przemianowuje się zakład 
geometrii analitycznej przy katedrze geometrii wy- 
kreślnej — na zakład geometrii wykreślnej,

2) na Wydziale Odlewnictwa przekształca się zakład 
odlewnictwa staliwa przy katedrze odlewnictwa — 
w katedrę metalurgii i odlewnictwa staliwa,

3) przy katedrze metalurgii i odlewnictwa staliwa 
tworzy się zakład o nazwie katedry.

§ 5.
Jeżeli przy nazwie katedry wymieniony jest zakład bez 

podania jego nazwy rozumieć należy, że istnieje zakład 
o nazwie katedry.

§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą 

od dnia 1 stycznia 1958 r.
Minister Szkolnictwa Wyższego 

St. Żółkiewski

Poz. 19

ZARZĄDZENIE MINISTRA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

z dnia 7 maja 1958 r. (DT-IX-137/58)

w sprawie zmian organizacyjnych w wyższych szkołach 
technicznych.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 
1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki 
(DZ. U. z 1956 r. nr 45, poz. 205), stwierdza się, w celach 
ewidencyjnych, co następuje:

§ 1.
W Politechnice Warszawskiej uległy zwinięciu:
1. z dniem 1 września 1955 r. Studium Zaoczne Budow

nictwa Wodnego — na Wydziale Budownictwa Wodnego,
2. z dniem 1 października 1957 r. specjalne 2‘/2-letnie 

Studium zamknięte Inżynieryjno-Techniczne na Wydziale 
Komunikacji;

3. z dniem 1 października 1957 r. Wieczorowe Studium 
Inżynieryjno-Ekonomiczne w zakresie technologii chemicz
nej — na Wydziale Chemicznym;


