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Poz. 195 i 196
----------------------------------,~--------------

warun k ie m z ł o żeni a w ci ągu pie rwszego roku stud.iów
prawnych w szkole w yższe j egzam inu u z up eł niaj ące g o
z języka łaci11skiego w zakresie przewidzianym dla
stopnia licealnego szkoły ogólnokszałcącej. Od egzaminu uzu pełniającego zwoInie ni są kandydaci, którzy
przedłożą świad e ct w o uk0i1czenia gimnazjum
ogólnokształcącego z oceną z języka łacińskiego.

§ 2. Egzamin uzup e łniający skł a da się przed komisjami egz aminacyjnymi, powołanymi przez kuratorów
okręgów szkolnych.
§ 3.
szenia.

Rozporządz e nie

Minister

Oświaty:

wchodzi w

życie

ogło

z dniem

w z. E. Krassowska

196
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRÓW OSWIATY I ZDROWIA

z dnia 29 kwietnia 1950 r.

w sprawie trybu

postępowania

przy przyjmowaniu kandydatów na I rok studiów do szkół
szkolny 1950/51.

Na podstawie art. 83, 85, 86 i 104 dekretu z dnia
28 październi ka 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarząd z a
się,

co

następuj e :

§ 2. Doboru kandydatów na wydziały (oddziały, ki e:rw1ki studiów, studia specjalne) dokonuje komisja dla
doboru kandydatów.
skład

komi s ji

Dziekana w komisji zastępuje prodziekan.
minister powołuje w miarę potrzeby zastęp
ców członk ó w komisji w tym samym trybie jak członkó\v komisji.
~

§ 4. 1. W

wydziału

jako

przewodniczący

-

oraz j ako

3) jeden z

wła ściwego

ministra

(ministra,

członk ów

rady wydziałowej, powołany przez
ministra po wysłuchan i u opinii dziekana,

4) przedstawiciel
dowych,

Okręgowej

Rady

Związków

5) przedstawiciel zarządu . wojewódzkiego
mopomocy Chłopskiej,
6) przedstawiciel wojewódzkiego
lV!łodzie ży Polskiej .
2.

szkole

wyższej właściwy

zadań

którego

minister
do spraw rekrutacji, do

nale ży:

a) decyzja o dopuszczeniu kandydata do egzaminu
wstępnego oraz
b) koord ynacja prac k omisyj.
ośrodku

akademickim, w którym znajduje się
j edna szkoła wyż sz a, Ministr: r O światy powołu j e ponadto jednego pełnomocnika dla całego ośrod
ka. Dla o środka , w który m znajduje s i ę akademia medyczna, M inis ter O świa ty po woł uje t ego pełnomocnika
w porozumieniu z Ministrem Zdrow ia.
niż

szkoła) ,

właściwego

Członków

powołuj ~

któremu

ka ż dej

powołuje p eł nomocn ik a szkoły

2. W

wchodzą:

członkowie:

2) delegat
po.lega

na wniosek zainteresowa-

4.

więc e j

1) dziekan

n a stępuje

na rok

'Wł aściwy

§ 1. Podstawą przyjęcia na pierwsz. rok studiów
na wszystkich wydziałach (oddziałach, kierunkach
studiów, studiach specjalnych) \V S zko łach wyższych
podległych Ministrowi Oświaty oraz Ministrowi Zdr owia jest egzamin ,,,"stępny z wyj ątkiem przypadków.
wskazanych w § 7 niniejszego rozporządzenia.

§ 3. 1. W

działu. Powohnie
nego m inistra.

wyższych

Zawo-

Związku

zarządu

Sa-

Związku

komisji, wymienionych w pkt 4, 5 i 6
minister na wniosek wymienio-

właśc iwy

nych organizacji.
3. Ponadto właściwy minister może powołać do komisji jako członka przedstawiciela innego ministra, który jest zainteresowany zakresem studiów danego wy-

§ 5. W przypadku, gdy liczba kand y datów na pierwszy rok studiów danego w y d ział u (oddziału, kierunku
studiów, stua·i um) przekracza 300, właś ciwy minister
może powoł a ć dodatko w e komi sj e. Dziekana j a ko przewodniczącego komisji zastępuje wówczas człon e k rady
wydziałowej, powołany przez właściw eg o ministra po
wysłuchaniu opinii dziekana.

§ 6. 1. Doboru kandydatów dokonuje komisja na
podstawie oceny egzaminu wstępnego i kwa lifikacji
osobistych kandydata.
2. Egzamin

wstępny

obejmuje:

a) egzamin pisemny runkiem studiów,

na temat

związany

z kie-

b) egzamin ustny - z nauki o Polsce i świecie
współczesnym oraz następujące egzaminy:
/

--
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e) repetenci, jeśli komisje dla doboru kandydatów
uznają za usprawiedliwioną przyczynę powtarzania pierwszego roku studiów.

technicznych:

a) egzamin pisemny z matematyki kich wydziałach technicznych,
b) egzamin pisemny z fizyki
technicznych z wyjątkiem
i architektury,

na

na wszyst-

wydziałach

wydziałów

c) egzamin pisemny z chemii chemii,

na

d) egzamin z rysunku odręcznego i kierunkach architektury,

na

§ 8. 1.
z wynikiem

Spośród

kandydatów, którzy

złożą

egzamin

pomyślnym, pierwszeństwo przyjęcia mają:

chemii

1) dzieci robotników, chłopów małorolnych i średniorolnych,
'

wydziałach

2) dzieci inteligencji pracującej, wykazujące się pracą społeczną, jak również osoby, wymienione wart.
2 ustawy z dnia 23 lipca 1945 r. o zasiłkach i pomocy
dla osób, pozostałych po uczestnikach ruchu podziemnego i partyzanckiego, poległych w
walce
o wyzwolenie Polski spod najazdu hitlerowskiego
(Dz. U. R. P. Nr 30, poz. 180), i wart. 1 dekretu
z dnia 13 listopada 1945 r. o zasiłkach i pomocy
dla ofiar wrogów demokratycznego ustroju Polski
(Dz. U. R. P. z 1945 r. Nr 51,' poz. 294 i z 1947 r.
Nr 5, poz. 22) w kolejności ustalonej według wyniników egzaminu,

wydziałach

2) na wydziałach matematyczno-przyrodniczych:

a) egzamin pisemny z matematyki - na kierunkach matęmatyki, astronomii i fizyki,
b) egzamin pisemny z chemii chemii,

na kierunkach

c) egzamin pisemny z biologii
biologii,

na kierunkach

3) na

Poz. 196

3) inni kandydaci w kolejności ustalonej według wy-

ników egzaminu.
2. Właściwy minister określi liczbę kandydatów,
którzy będą mogli być przyjęci z poszczególnych grup,
wymienionych w pkt 1, 2 i 3.

wydziałach leśnych:

a) egzamin pisemny z matematyki,
b) egzamin pisemny z biologii,
4) na wydziałach lekarskich, stomatologicznych, wete-

rynaryjnych, rolnych,
pisemny z biologii,

ogrodniczych

5) na wydziałach farmaceutycznych ny z chemii,

egzamin

egzamin pisem-

§ 9. Podania o przyj ęcie na pierwszy rok studiów
ze wskazaniem kierunków studiów w .ram'lch danego
wydziału powinny być złożone we wł~ściwym dziekanacie w terminie od dnia 1 do dnia 20 lipca 1950 r.
§ 10. Komisje dla doboru kandydatów wykonują
swe czynności w terminie od dnia 15 sierpnia do dnia
31 pażdziernika 1950 r.

6) na wydziałach ~kademU Nauk Politycznych oraz
§ 11. 1. Egzaminy wstępne odbywają się w czasie od
w Wyższej Szkole Handlu Morskiego - egzamin , dniji 2 do dnia 20 września 1950 r.

pisemny
7) na

z

języka

obcego

nowożytnego,

wydziałach

humanistycznych na kierunku muzykologii: egzamin ustny z teorii muzyki, harmonii
oraz form muzycznych w historycznym rozwoju.

2. Dodatkowe terminy egzaminów dla absolwentów
szkolnych kompanii oficerów rezerwy odbędą się w terminie od dnia .9 do dnia 12 października 1950 r.
§ 12. 1. Kandydaci, którzy złożyli pomyślnie egzawstępny w roku 1950 i nie zostali przyjęci na dany
wydział (oddział, studium) lub do szkoły z powodu
braku miejsc, mogą ubiegać się o skierowanie ich na
odpowiedni wydział (oddział, studium) lub do innej
szkoły, w której liczba przyj(~tych nie osiągnęła liczby
ustalonej dla danej szkoły.
min

§ 7. Bez egzaminu

wstępnego zostają przyjęci:

a) absolwenci studiów przygotowawczych,
którzy
złożyli egzamin końcowy z wynikiem pomyślnym
i zostali zakwalifikowani na dany wydział,
b) absolwenci szkół średnich, zakwalifikowani jako
przodownicy nauki i pracy społecznej przez
szkolne komisje rekrutacyjne, powołąne przez
kuratorów,
c)

kandydaci do wojskowych jednostek akademickich, zakwalifikowani przez Ministerstwo Obrony Narodowej,

d) na

wydziały

prawne
absolwenci
Oficerskiej
Szkoły Prawniczej oraz skierowani przez Ministerstwo Sprawiedliwości absolwenci szkół prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwości, którzy
UkOllczyli te szkoły w roku szkolnym 1949/50,

2. Kandydaci ci
minu wstępnego.

są

zwolnieni od povY'tórzenia egza-

§ 13. Regulamin komisji dla doboru kandydatów
ustali zarządzenie Ministra Oświaty oraz Ministra
Zdrowia.
§ 14.
szenia.

Rozporządzenie

Minister

Oświaty:

wchodzi w

życie

z dniem

w z. E. Krassowska

Minister Zdrowia: T. Michejaa

•

ogło

