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2. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą: przed
stawiciel Ministra Szkół Wyższych i Nauki jako 
przewodniczący oraz prZE.idstavliciel senatu szkoły i za
rządu uczelnianego Związku Młodzieży Polskiej jako 
członkowie. 

§ 5. L ~elem uzyskania stopnia magistra osoby 
wymienione w § 3 niniejszego rozporządzenia obowiąza
ne są do: 

1) wysłuchania wykładów w wymiarze objętym pla
nem nauczania danej szkoły, nie mniejszym jednak 
niż 240 godzin roczni.e z przedmiotów: podstaw mar
ksizmu-leninizmu i ekonomii politycznej, a w przy
padku gdy przygotowują pracę z tego zakresu -
ponadto z przedmiotu planowania gospodarki naro
dowej, 

2) odbycia i ~liczenia seminarium w wymiarze co naj
mniej 60 godzin w ciągu roku z przedmiotu obej
mującego swym zakresem temat pracy magister-
skiej, . 

3) przyjęcia pracy magisterskiej oraz złożenia do dnia 
31 grudnia 1951 r. egzaminów z przedmiotów: 
a) podstaw marksizmu-leninizmu, 

b) ekonomii politycznej,\ 
) 

c) z przedmiotu obejmującego swym zakresem te-
mat pracy magisterskiej. 

2. 'Komisja egzamińacyjna może zwolnić zaintere
sowanych od składania egzamInow wymienionych 
w ust. 1 pkt 3 lit. a) i b), j eżeli uzna poprzednio złożone 
przez 'nich egzaminy z powyższych przedmiotów za wy-
starczające. ' 

§ 6. Temat pracy magisterskiej zatwierdza na wnio- ' 
sek kierownika właściwej katedry senat szkoły i wy
znacza dla poszczególnej pracy promotora i koreferenta. 

§ 7. W skład kom~sji egzaminacyjnej wchodzą: dzie
kan właściwego wydziału jako przewodniczący oraz jako 
członkowie: promotor pracy, koreferent i egzaminatorzy 
z przedmiotów wymienionych w § 5 niniejszego rozpo-
rządzenia. } 

§8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą od dnia 1 września 1950 r. 

Minister Szkół Wyższych i Nauki: A Rapacki 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA H;ANDLU WEWNĘ'FKZNEGO 

z dnia 30 grudnła 1950 r. 

w sprawie, unormowania obrotu dziczyzną l jej przetw6rstwa. 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 10 lutego 1949 r. 
o obrocie zwierzętami gospodarskimi i produktami uboju 
oraz o ich przetwórstwie (Dz. U. R. P. Nr 21, poz. 135) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Obrót dziczyzną oraz jej przetwórst'Y0 poddaje 
się przepisom ustawy z dnia 10 luteg.Q 1949 r. o obrocie 

.zwierzętami gospodarskimi i produktami uboju oraz 
l O ich przetwórstwie (Dz. U. R. P. Nr 21, poz. 135). 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ~ 
ogłoszenia. 

Minister Handlu Wewnętrznego: T. Dietrich 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH 

z dnia 19 kwietnia 1951 r. 

I 

W sprawie wynagrodzenia pedagogicznych i wychowawczych pracowników kontraldowych w rolniczych szkołach 
i zakładach naukowych. 

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 
1950 r. o stosunkach służbowych nauczycieli szkół za
wodowych i zakładów naukowych, podległych Central
nemu Urzędowi Szkolenią. Z,{lwodowego (Dz. U. R. P. 
Nr 17, poz. 140) oraz §§ 1 i 2 rozporządzenia Rady Mi
nistrów z dnia 26 lipca 1950 r. -w sprawie stosunków 
służbowych nauczycieli szkół i zakładów naukowych, 
podległych Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych 
(Dz. U. R. P. Nr 32, poz. 295) zarządza si ę, co następuje: 

§ 1. 1. Przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Mi
nistrów z dnia 11 sierpnia 1950 r. w sprawie wynagro
dzenia pedagogicznych i wychowawczych pracown:1ków 
kontraktowych w szkołach, zakładach i na kursach pod
ległych Centralnemu UrZędowi SZKolenia Zawodowego 
(Dz. U. R. p. Nr 41, poz. 366) stosuje si,ę odP:Qwiedni9 

do kontraktowych pracowników pedagogicznych i wy- ' 
chowawczych rolniczych szkół, zakładów i kursów pod ... , 
ległych Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych. i 

2. Uprawnienia 'Prezesa Ce~tralnego Urzędu Szko- ) 
lenia Zawodowego 'przewidziane , w rozporządzeniu, 
o którym mowa w ust. 1, przysługują w stosunku do 
_nauczycieli rolniczych szkół, zakładów i kursów Mini
strowi Rolnictwa i Reform Rolnych, uprawnienia zaś 
dyrektorów okręgowych szkolenia zawodowego - pre
zydiom właściwych wojewódzkich rad narodowych. 

§ 2. Roz,porządzenie wchodzi w zycie z dniem" 
ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa l Reform Rolnych: '.L. Dqb-Koclo~ ; 
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