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§ 12. Wytwórnia o';JoWiązana jest prowadzić szcze
gółowo ewidencję wyprodukowanych antybiotyków 

_ z oznaczeniem ich rodzaju, serii, ilości, daty wyprodu
kowania i daty wprowadzenia do obrotu. 

§ 13. Prezydium wojewódzkiej rady narodowej 
'(wydział zdrowia) przeprowadza kontrolę i pobiera pró
by antybiotyków w aptekach i przedsiębiorstwach hur
towych, celem przeprowadzenia przez Państwowy Za
kład Higieny badań jakości antybiotyków znajdujących 
się w obrocie. 

§ 14. Po upływie okresu używalności antybiotyki 
powinny być poddawane ponownej kontroli. 

§ 15. Przepisy §§ 8 -13 stosuje się odpow:edni~ 
do antybiotyków sprowadzanych i zagranicy. 

§ '16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dni.em 
ogłoszenia. 

Minister Zdrowia: T. Michejda 
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ROZPORZĄDZ,ENIE MINISTRA OSWIATY 

z dnia 20 kwietnia 1950 r. 

w sprawie terminu uzyskiwania dyplomów w wyższych szkołach podległych Ministrowi Oświaty oraz przej
ściowego trybu uzyskiwania w szkołach akademickich dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia. 

Na podstawie art. 75 dekretu z dnia 28 października 
1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego (Dz. 
U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Osoby, które przed dniem 1 stycznia 1950 r. 
na wydziałach, na których obowiązują egzaminy rocz
ne: 

1) wysłuchały obowiązkowych wykładów, 
2) uzyskały zaliczenie pracowni (seminariów), ćwi:czeń 

i praktyk oraz 
3) złożyły egzaminy roczne 

- obowiązane są w celu uzyskania dyplomu dopełnić 
w terminie do dnia 31 grudnia 1950 r. wszystkich wa
runków, wymaganych do ukończenia studiów na da
nym wydziale. 

'~\ .... 

§ 2. Osoby, które przed dniem 1 stycznia 1950 r. 
na wydziałach, na których nie obowiązują egzaminy 
roczne: 

1) wysłuchały obowiązkowych wykładów, 
2) uzyskały zaliczenie . pracowni (seminariów), ćwiczeń 

i praktyk oraz 
3) złożyły co najmniej połowę egzaminów wymaga

nych do ukończenią studiów na danym kierunku 
studiów , 
obowiązane są w celu uzyskania dyplomu dopełnlć 

w terminie do dnia 31 grudnia 1950 r. wszystkich wa
runków wymaganych do ukończenia studiów na danym 
wydziale. 

§ 3. Osoby, określone w § 2, które odpowiadają 
jedynie warunkom określonym w pkt 1 i 2 tego pa
ragrafu obowiązane są w celu uzyskania- dyplomu 

dopełnić w terminie do dnia 31 grudnia 1951 r. wszyst
kich warunków, wymaganych do -ukończenia studiów 
na danym wydziale. 

§ 4. 1. Osoby, odpowiadające warunkom, określo

nym w §§ 1 i 2, które odbywały studia w wyższych 
szkołach akademickich na tych kierunkach studiów, 
na których została wprowadzona dwustopniowa orga
nizacja studiów, mają prawo ubiegania się o dyplom 
ukończenia studiów pierwszego stopnia bądź o stopień 
zawodowy inżyniera, o ' ile do dnia 31 sierpnia 1950 r. 
zgłoszą zamiar ,uzy~ania takiego dyplomu bądź stop
nia. 

2. Osoby, określone w ust. 1, obowiązane są do dnia 
31 grudnia '1950 r. dopełnić wszystkich warunków wy
maganych do ukończenia danego kierunku stu'diów, 
zgodnie' - 'ż . programem, . według którego odbywały 
studia, jednak bez obowiązku składania pracy dyplo
mowej , i egzaminu końcowego. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do 
osób, określonych w § 3z tym, że osoby te obowiązane 
są dopełnić warunków, wskazanych w ust. 1 i 2, w ter
minie do dnia 31 grudnia 1951 r. 

\ 

,, § 5. Osoby, określone w paragrafach Poprzedza
jących, które nie dopełnią warunków oll:rE~,śIQnych .w n ,i- , 
niejszym rozporządzeniu w odpowiednich terminach, 
tracą prawo do uzyskania dyplomu. ' 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Oświaty: w z. E. Krassowska 
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