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Dziennik Ustaw Nr 2

ROZPORZĄDZENU:

Poz. 11

MINISTRA OŚWIATY

z dnia 2 stycznia 1930 r.

w sp ... nwie organizacji i planu studiów na
rolnego

państwowych

wyd:z.iałach rolniczych, ogrodniczych, mlec1:arskic:h
wyższych zaw()'dowych i akademickich.

Na podstawie art. 24 i 75 ust. 1 dekretu z dnia 28
1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa
wyższego (Dz. U. R
P. Nr 66, poz. 415) zarządzam,
co następuje:
-

październ i ka

§ 1. 1. Wprowadza się rlwustopniową organizację
studiów na wydziałach rolniczych, ogrodniczych, mleczarskich i przetwórstwa rolnego w państwowych szkołach wyższych zawodowych i akademickich.
2_ Studia pierwszego stopnia t rwają 3 i 1/2 roku
i mają charakter studiów zawodowych.
3. Osoby, Które ukcńczyły studia pierwszego stopnia, uzyskują stopień zawodowy inżyniera z określe
niem specjalności. Uk ońc zenie studiów pie rwszego stopnia jest warunkiem dopuszczania do studiów drugiego
stopnia.
4. Ukoilcze:lie studiów drugiego stopnia uprawnia
do uzyskania stopnia naukowego, w myśl obowiązują
cych przepisów.

§ 2. W państwowych szkołach wyższych zawodowych realizowany jest program pierwszego stopnia
studiów, w państwowych zaś szkołach akademickich program pierwszego i drugiego stopnia studiów.
łach

§ 3. Podstawowym kierunkiem studiów na wydziarolniczych jest kierunek agronomiczny.

§ 4. Na wydziałach rolniczych mogą być ' wprowadzone na drugim roku pierwszego stopnia studiów nafi tępujące kierunki specjalne (specjalizacje):
1) chemii rolnej i gleboznawstwa,
2) ekonomiki rolnej,
3) mechanizacji rolnictwa,
4) ochrony roślin,
5) ogrodnictwa,
61 przetwórstwa rolnego,
7) rybactwa,
8) zootechniki.
§ 5. W roku akademickim 1949/50 wprowadza się
wymienionych państwowych szkołach wyższych
następujące specjalizacje:
1) w
Szkole
Głównej
Gospodarstwa
Wiejskiego
w Warszawie w zakresie:
chemii rolnej i gleboznawstwa,
ekonomiki rolnej ,
mechanizacji rolnictwa,
przetwórstwa rolnego,
rybactwa,
2) w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w zakresie:
zooteehniki,
3) w Uniwersytecie i Politechnice we Wrocławiu w _zakresie:
mechanizacji rolnictwa,

w

niżej

e>grodnictwa.

prz':ltwórstwa

szkół

4) w UniwersytecIe Poznańskim w zakresie:
chemii rolnej i gleboznawstwa,
5) w Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w
.w zakresie:
ekonomiki rolnej .

Łodzi

§ 6. Na Wydziale Ogrodniczym Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w 'Varszawie wprowadza się
specjalizację w zakresie przetwórstwa owoców i warzyw.

§ 7. Rok akademicki dzieli si.ę na dwa semestry.
semestr obejmuje nie mniej niż 15 godzin wykładów i ćwiczeń.
Każ dy

§ 8. Ogólny plan wykładów, ćwiczeń i praktyk
na pierwszym i drugim roku studiów rolniczych i ogrodniczych oraz na pierwszym roku studiów mleczarskich
i przetwórs twa rolnego ustala s i ę w sposób p odany
w zalączniku do niniejszf'go rozporządzenia.
§ 9.
1. Studenta obowiązuje nauka praktyczna
dwóch języków -:>bcych: języka rosyjskiego oraz jednego z trzech następujących języków: angielskiego, francuskiego lub niemieckiego.
2. Praktyczna nauka języków obcych ma na celu
umożliwienie studentowi swobodnego korzystania z fachowej literatury obcej w zakresie studiowanej przez
niego specjalności.
3. Kolokwium z nauki praktycznej języka obcego
student składa po drugim roku studiów. W wypadku
niedostatecznego wyniku tego kolokwium student ma
prawo powtórzenia go przed ukończeniem pierwszego
stopnia studiów.
4. Student może złożyć kolokwium z języka obcego
przed terminem wskazanym w ust. 4, · nawet na początku pierwszego roku studiów. W tym przypadku
złożenie kolokwium zwalnia studenta z dalszej nauki
tego języka.
§ 10. Organizacja i plan studiów na pozostałych
latach pierwszego stopnia stud.iów oraz na drugim
stopniu studiów, jak również organizacja i plan egzaminów zostaną uregulowane osobnym rozporządze
niem.
§ 11. Przepisom rozporządzenia podlegają studenci,
którzy rozpoczęli naukę:
a) na wydziałach rolniczych i ogrodniczych, z wyjątkiem Oddziału Melioracji Rolnych, w roku
akademiCkim 1948/49 i w następnych,
b) na wydziałach Mleczarskim i Przetwórstwa Rolnego oraz na Oddziale Melioracji Rolnych w roku
akademickim 1949/50 i w następnych.
§ 12 . . Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
z mocą obowiązującą od dnia 1 wrz~śnia
]949 r.

ogłoszenia

