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Poz. 11

ZARZĄDZENIE MINISTRA OŚWIATY I SZKOLNICTWA

WYŻSZEGO

z dnia 28 lutego 1969 r. (Nr DT4-014-1/69)

w sprawie zmian organizacyjnych w Politechnice War-

szawskiej.

Na podstawie art. 8 ust. 3 i 4 oraz art. 9 ust. 1 ustawy

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

z 1969 r. Nr 4 poz. 31) zarządza się, co następuje:

5 1.

W Politechnice Warszawskiej tworzy się Instytut Nauk

Ekonomiczno-Społecznych, zwany dalej Instytutem.

$ 2.

Zadaniem Instytutu, o którym mowa w $ 1, jest pro-

wadzenie działalności dydaktycznej na podstawie obowią-

zujących planów studiów i programów nauczania, dzia-

łalności wychowawczej wynikającej z programu pracy

szkoły w tym zakresie oraz działalności naukowo-badaw-

czej z zakresu dyscyplin:

— polityczno-społecznych,

— ekonomicznych,

— pedagogiki oraz metod nauczania i wychowania,

— historii techniki.

83.

W związku z utworzeniem Instytutu, w Politechnice

Warszawskiej znosi się:

1. w ramach Wydziału Mechanicznego,

i Lotnictwa — katedrę ekonomii politycznej:

2. międzywydziałową katedrę pedagogiki;

3. międzywydziałową katedrę historii techniki;

4. Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych.

Energetyki

$ 4.

1. Pracownicy jednostek, wymienionych w $ 3, stają

się pracownikami Instytutu.

2. Zadania dydaktyczno-wychowawcze oraz naukowo-

badawcze prowadzone przez jednostki wymienione w 83

realizuje Instytut.

3. Środki rzeczowe oraz majątek pozostający w dy-

spozycji jednostek wymienionych w $ 3, przekazane zosta-

ną Instytutowi na zasadach ustalonych przez rektora Po-

litechniki Warszawskiej, z zachowaniem obowiązujących

przepisów.

8 5.

Szczegółowy zakres i tryb działania Instytutu i jego

organów określi statut, nadany przez rektora Politechniki

Warszawskiej i zatwierdzony przez Ministra.

$ 6.

Wykonanie zarządzenia porucza się rektorowi Poli-

techniki Warszawskiej.

$ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mo-

cą od dnia 15 lutego 1969 r.

Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego

w/z R. Mistewicz

Poz. 12

ZARZĄDZENIE MINISTRA OŚWIATY I SZKOLNICTWA

WYŻSZEGO

z dnia 28 lutego 1969 r. (Nr DT-4-014-2/69)

w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Górniczo-

Hutniczej w Krakowie.

Na podstawie art. 8 ust. 3 i 4 oraz art. 9 ust. 1 ustawy

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

z 1969 r. Nr 4 poz. 31) zarządza się, co następuje:

$ 1.

W związku z utworzeniem w Akademii Górniczo-Hutni-

czej w Krakowie Instytutu Technologii Materiałów Bu-

dowlanych i Ceramiki oraz Instytutu Ochrony Powierzch-

ni Górniczej, znosi się:

1. w ramach Wydziału Ceramicznego katedry:

1) maszynoznawstwa ceramicznego,

2) technologii ceramicznych materiałów  budowla-

nych,

3) technologii materiałów wiążących,

4) technologii szkła;

2. w ramach Wydziału Geodezji Górniczej katedry:

1) budownictwa.

2) geodezji górniczej,

3) gruntoznawstwa.

$ 2.

1. Pracownicy katedr, wymienionych w $ 1, stają się

pracownikami odpowiednich instytutów, o których mowa

w $ 1.

2. Zadania dydaktyczno-wychowawcze oraz naukowo-

badawcze prowadzone przez katedry, wymienione w $ 1,

realizują odpowiednie jednostki organizacyjne instytutów,

o których mowa w $ 1.

3. Środki rzeczowe oraz majątek pozostający w dy-

spozycji katedr, wymienionych w $ 1. przekazane zostaną

odpowiednim instytutom, o których mowa w $ 1, na za-

sadach ustalonych przez rektora Akademii Górniczo-Hut-

niczej w Krakowie, z zachowaniem obowiązujących prze-

pisów.

8 3.

Wykonanie zarządzenia porucza się rektorowi Aka-

demii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.



Poz. 12—14

8 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenie z mo-

cą od dnia 1 stycznia 1969 r.

Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego

w/z R. Mistewicz

Poz. 13

ZARZĄDZENIE MINISTRA OŚWIATY I SZKOLNICTWA

WYŻSZEGO

z dnia 28 lutego 1969 r. (DU-5-0142-4/69)

w sprawie utworzenia Studium Administracji w Uniwer-

sytecie Śląskim w Katowicach.

Na podstawie art. 9 ust. 1 w związku z art. 47 usta-

wy z dnia 5 listopada 1958 roku o szkolnictwie wyższym

(Dz. U. z 1969 r. Nr 4, poz. 31) zarządza się, co następuje:

81.

1. W Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, w ramach

Wydziału Prawa i Administracji, tworzy się Studium Ad-

ministracji, zwane dalej „Studium”.

2. Studium ma za zadanie podniesienie wśród absol-

wentów zawodowych studiów administracyjnych znajomo-

Ści teoretycznych podstaw funkcjonowania socjalistycznego

aparatu państwowego i perspektyw jego rozwoju, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem działalności organów  tereno-

wych.

$ 2.

Pracą Studium kieruje Dziekan Wydziału Prawa i Ad-

ministracji osobiście lub za pośrednictwem Kierownika

Studium.

8 3.

1. Nauka na Studium trwa cztery semestry i jest pro-

wadzona systemem zaocznym wg planów studiów i ramo-

wych programów nauczania, zatwierdzonych przez Mini-

stra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego.

2. Szczegółowe programy nauczania na

uchwala Rada Wydziału Prawa i Administracji.

3. Zajęcia dydaktyczne na Studium prowadzą pracow-

nicy naukowo-dydaktyczni szkoły wyznaczeni przez Rektora.

4. W zakresie organizacji i porządku studiów stosuje

odpowiednio regulamin studiów zaocznych w uniwersy-

tetach.

Studium

$ 4.

Absolwenci Studium otrzymują dyplomy stwierdzające

ukończenie studiów wyższych i nadanie tytułu magistra ad-

ministracji,
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8 5.

Na Studium mogą być przyjęte osoby, które:

1) przedłożą dyplom ukończenia zawodowych studiów

administracyjnych w uniwersytetach, lub dyplom ukończe-

nia b. Wydziału Administracyjno-Samorządowego Wyższej

Szkoły Nauk Społecznych w Krakowie,

2) zostały skierowane na Studium przez odpowiedni dla

ich zatrudnienia organ centralny lub prezydium właściwej

wojewódzkiej rady narodowej,

3) złożyły z wynikiem pozytywnym wstępne kolokwium

konkursowe z zakresu przedmiotu, który był podstawowym

przy opracowywaniu pracy dyplomowej na studiach zawo-

dowych.

$ 6.

Przepisy zarządzenia nie naruszają przepisów $ 6 zarzą-

dzenia z dnia 2 listopada 1959 r. w sprawie utworzenia za-

wodowych studiów administracyjnych w niektórych Uni-

wersytetach (Dz. Urz. M.Sz.W. Nr 11, poz. 42).

8 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą

od dnia 15 marca 1969 r.

Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego

w/z R. Mistewicz

Poz. 14

KOMUNIKAT

z dnia 8 lutego 1969 r. (Nr. SW-2-4510-1/69)

w sprawie sporządzania przez zakłady pracy protokołów do-

tyczących wypadków przy pracy.

Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego zawiada-

mia, że Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac w wytycz-

nych Nr 24 z dnia 10.X.1968 w sprawie sporządzania przez

zakłady Pracy protokołów dotyczących wypadków przy

pracy (Dz. Urz. Kom. Pracy i Płac Nr 6 poz. 12) ustalił

w porozumieniu z CRZZ:

— druk protokółu powypadkowego, przewidzianego w $ 16

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1968 r.

w sprawie zasad i trybu ustalania okoliczności i przy-

czyn wypadków przy pracy oraz trybu postępowania od-

woławczego w tych sprawach (Dz. U. Nr 22 poz. 143) oraz

— druk, protokołu odwoławczej komisji powypadkowej.

Druki wymienionych protokołów powypadkowych należy

stosować także w zakładach pracy podległych i nadzorowa-

nych przez Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego.

Przydziela je zakładom pracy właściwy oddział ZUS.

W myśl wymienionych wytycznych przy sporządzaniu

protokołów komisja powypadkowa (zespół) kieruje się za-

sadami określonymi w powołanym wyżej rozporządzeniu

Rady Ministrów.

Pozycję 6 protokołu, komisja powypadkowa (zespół) wy-

pełnia tylko wówczas, gdy kierownik zakładu pracy lub


