Dziennik

Str 4

Urzędowy

Ministerstwa

1) przemianowuje się katedrę ekonomiki handlu z zakładem na katedrę — ekonomiki handlu wewnętrznego z zakładem,

Szkolnictwa

Wyższego

Poz. 63—66

Poz. 65.
ZARZĄDZENIE MINISTRA SZKOLNICTWA WYŻSZE
GO

2) tworzy się katedrę ekonomiki handlu zagranicznego
z.zakładem

z dnia 27 grudnia 1961 r. (nr DR/I/1/40/61).

8 8.

w sprawie zmiany regulaminu studiów w wyższych szkołach rolniczych

Jeżeli przy katedrze wymieniony jest zakład bez podania
jego nazwy, należy rozumieć, że istnieje jeden zakład
o' nazwie katedry.

Na podstawie art. 49 ustawy z dn. 5 listopada 1958 r.
o szkołach wyższych (Dz. U. nr 68, poz. 336) zarządza się,
co następuje:
81.

89.

Zarcądzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą
od dnia 1 listopada 1961 r. a odnośnie $ 5 ust. 1 pkt. 2
z dniem 1 marca 1961 r.
Minister Szkolnictwa Wyższego
w/zE. Krasowska

Poz. 64

ZARZĄDZENIE MINISTRA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 22 grudnia 1961 r. (Nr DT-O0-S-170/61)
w

sprawie utworzenia Wydziału
Telekomnikacy/nego
w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej w Bydgoszczy.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r.
o szkołach wyższych (Dz. U. nr 68, poz. 336) i w związku
z $ 1 ust.

1 zarządzenia Ministra S-kolnictwa Wyżs-ego

W $ 22 regulaminu studiów w wyższych szkołach rolni-

czych, stanowiącego załąc:nik do zarządzenia Ministra
Szkolnictwa Wyższego z dn. 22 listopada 1958 r. (Dz. Urz.
MSzW. nr 12, poz. 48), wprowadza się zmiany następujące:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. „W przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej, student ma prawo składania egzaminu popraw-

kowego w terminie wyznaczonym przez kierownika katedry.
Jeżeli liczba przewidzianych w planie studiów dla danego semestru egzaminów obejmuje nie więcej jak trzy
przedmioty — student może składać egzamin poprawkowy
tylko z jednego przeżmiotu. Je'eli liczba przewidzianych
w planie studiów dla danego semestru egzzm'nów obejmuje 4 lub 5 prze'miotów — student mo'e składać egzamin poprawkowy najwyżej z dwóch przedmiotów.
Do egzaminów poprawkowych z 3 przedmiotów może
być dopuszczony student tylko wówczas gdy liczba egzami-

nów dla danego semestru obejmuje ponad 5 przedmiotów.
Egzamin poprawkowy można składać naiwyżej dwukrotnie — przy czym drugi egzamin poprawkowy, składany na wniosek egzaminatora lub prośbę studenta, złożoną
na piśmie do dziekana może odbywać się jako egzamin ko-

misyjny”.

z.dnia 11 września 1959 r. w sprawie bliższego określenia
tytułu zawodowego inżyniera w dyplomie ukończenia wieczorowej szkoły inżynierskiej (Dz. U. MSZzW nr 9, poz. 32)
zarządza się, co następuje:

komisyjny stosuje się tylko w wyjątkowych przypadkach,
nie więcej niż z dwóch przedmiotów przewidzianych w planie studiów dla danego semestru”.

$ 1.

82.

W Wieczorowej Szkole Inżynierskiej w Bydgoszczy two-

2.

W ust. 2 dodaje się zdanie następujące: „Egzamin

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

rzy się Wydział Telekomunikacji.

Minister Szkolnictwa Wyższego
H. Golański

$ 2.

Osoby, które ukończą wymieniony w $ 1 Wydział uzyskają dyplom z tytułem inżyniera łączności.

Poz. 66.

ZARZĄDZENIE MINISTRA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
8 3.
z dnia 30 grudnia 1961 r. (DT-O-C-153/61)

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą
od dnia 1 stycznia 1962 r.
Minister Szkolnictwa Wyższego
A. Golański

w sprawie utworzenia Instytu!'u Techniki Jądrowej w Krakowie.
Na podstawie art. 15 i art. 16 ustawy z dnia 5 grudnia
1958 r. o szkołach wyższych (Dz. U. nr 68, poz. 336) zarządza
się, co następuje:

Poz. 66—67

Dziennik

Urzędowy

Ministerstwa

Szkolnictwa

Wyższego

$ 1.

Poz. 67.

W Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie tworzy się

Instytut Techniki Jądrowej jako samodzielną
naukowo-badawczą szkoły wyższej.

Techniki

zawierający nazwiska osób, którym nadano stopie
ń naukowy doktora w okresie od dnia 2 grudnia
1958 r. do
dnia 30 października 1981 r. w Un:wersyteta
ch: Warszaw -

skim, Jagiellońskim w Krakowie, Wrocł
awskim im. Bole-

Jądrowej

obejmuje

swoją

dzia-

łalnością naukowo-badawczą — w oparciu o główne kierunki reprezentowane w Akademii Górniczo-Hutniczej —
zagadnienia fizyki jądrowej
niem jej zastosowania.

ze

WYKAZ Nr 12/1951

jednostkę

$ 2.
1. Instytut

Str. 5

szczególnym

uwzględnie-

2. Szczegółowy zakres prac Instytutu określają wieloletnie i roczne plany prac naukowo-badawczych Instytutu.
3. Roczne plany prac Instytutu powinny określać tematy prac i zadania Instytutu, odbiorcę tych prac, ogólny

i roczny ich koszt oraz spodziewane efekty wprowadzenia
ich w życie.
4. Szczegółowy sposób opracowywania
wieloletnich
i rocznych planów prac naukowo-badawczych Instytutu,
które zatwierdza Minister Szkolnictwa Wyższego, określa-

ją odrębne przepisy.

sława Bieruta, Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Łódzkim,
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Mikoła
ja Kopernika
w Toruniu; w Szkole Głównej Planowania
i Statys:yki
w Warszawie, w Wyższej Szkole Ekonomicznej
w Poznaniu; w Politechnice Śląskiej im. Wincentego
Pstrowskiego
w Gliwicach oraz w Politechnice Warszawskiej
.
Uniwersytet Warszawski
11. Anna

Czekanowska

stopień doktora nauk

rycznego z dnia 2 grudnia 1958 r.

Fiisto-

2. Irmina Judycka — stopień doktor
a nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Wydzi
ału Filologiczne-

go z dnia 24 stycznia 1961 r.

3. Jerzy Nowaczyk — stopień doktora
nauk prawnych nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa
z dnia 12

stycznia 1961 r.
4. Jerzy Poskuta

$ 3.

—

humanistycznych nadany uchwałą Rady
Wydziału

—

stopień doktora nauk przy-

rodniczych nadany uchwałą Rady Wydziału Biologi
i i Nauk

1.

Środki rzeczowe, potrzebne do wykonywania plano-

wych zadań Instytutu, wyodrębnione będą przez rektora
z majątku szkoły wyższej na wniosek dyrektora Instytutu
lub przydzielone w tym celu szkole wyższej przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego.

2. Środki rzeczowe, o których mowa w ust. 1 przekazane powinny być dyrektorowi Instytutu protokołem zdawczo-

odbiorczym.

o Ziemi z dnia 12 grudnia 1960 r.
5. Barbara Skarga — stopień doktora nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Filozo
ficznego
z dnia 3 października 1961 r.
6. Klemens Trzebiatowski — stopień doktor
a

nauk

humanistycznych nadany uchwałą Rady
Wydziału
Pedagogicznego z dnia 8 listopada 1960 r.
7. Janusz Wolak — stopień doktora nauk przyro
dniczych nadany uchwałą Rady Wydziału Biologi
i i Nauk

3. Budżet oraz limity etatowe i inwestycyjne Instytutu
wyodrębniane są w budżecie i limitach etatowych i inwe-

o Ziemi z dnia 10 października 1930 r.

stycyjnych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przez

no-fizycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Matem
atyki
i Fizyki z dnia 30 października 1961 r.

Ministra Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z rektorem Akademii i dyrektorem Instytutu.

8. Jan

Żylicz — stopień doktora nauk matematycz
-

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

8 4.
Przewodniczący Rady Naukowej i Dyrektor Instytutu
wchodzą w skład Senatu szkoły wyższej.

9. Oleg Czyżewski — stopień doktora nauk matematyczno-fizycznych nadany uchwałą Rady Wydział
u Matematyki, Fizyki i Chemii z dnia 19 października 1981 r.

$ 5.

rodniczych nadany uchwałą Rady Wydziału Matemat
yki,
Fizyki i Chemii z dnia 19 października 1961 r.

Szczegółowy zakres i tryb działania, organa i sposób
ich powoływania oraz strukturę organizacyjną Instytutu
określa statut, zatwierdzony przez Ministra Szkolnictwa
Wyższego.

$ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą
od dnia 1 stycznia 1962 r.
Minister Szkolnictwa Wyższego
H. Golański

10. Zofia

Górlich

—

stopień doktora nauk przy-

Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta
11. Irena

Małunowicz

—

stopień doktora nauk

matematyczno-fizycznych nadany uchwałą Rady
Wydziału

Matematyki, Fizyki i Chemii z dnia 18 października 1961
r.
12. Herbert Myśliwiec — stopień doktora nauk
humanistycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Filologicznego z dnia 22 grudnia 1960 r.
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu:
13. Zenon Józefat Klafkowski — stopień doktera
nauk prawnych nadany uchwałą Rady Wydziału Prawą
z dnia 25 października 1961 r.

