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Ie 30 zl), 'oplat~ za OCEmE: pracy magisterskJej 100 zI 
(nauczydele 50 zl). 

§ 17. EwidencjE: eksternistow prowadzi\ sek~etarja
ty wydzia16w. 

§ 15. Po zloi.eniu wszystkich egzaminow przewjdzia" 
nych planem studi6w z wynikiem co najmniej dos'tatecz
nym, zaliczeniu praktyki i egzaminu magisterskiego eks
ternista otrzymuje dyplom ukoilczenia studi9w wyzszych 
i tyt~~.p,r~~widzialW 'i1;~ ;<;Ianym kieruttku .stndi6w. , 

§ 16. EksterniSd uiszczaji\ nastE:puji\ce oplaty: wpi" 
sowe30 zl, oplatt) Z8 kazdy egzamin 25 zl (nauczycieJe 
20 zl), oplat~ za egzamin poprawkowy 40 zl (nauczyde-

§ 18. 0 zloi.eniu przez ,eksternistt) wszystkich eqza- i 
minow lubo skresleniu z listy eksternistow wskutek nie- ' 
zlozenia egzaminow rekto.r zawiadamia zaklad pmcy. w 
ktorym eksternistll Vi chwili zawiadotnienia pnlCuje. 
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ZARZ.\DZENIE MIMSTRA ZDROWIA 

z dnia 20 pazdziernika 1953 r. 

wsprawle ustalenla , dy8()ypl~ypod.tawowej egzuliaOw ,kaftdydackieh w zllliresienauk medyezny«:h 
i farmaceutycznych. -

_ ,', Na: podstawie§ 7 ust. ' 2 rozporzqdzeni8 ' Rady Mini
strowz dnia26 kwietnia 1952 r. wsprawie warunkow 

, itrybu nadawania ,stopni naukowych (Dz. U. -Nr 24, 
poz. 16.()zarzi\dza, si~, co nast~puje: 

I 2. Egzamin , kandydacki' Vi zakresie nauk farm .. -
ceutycznych obejrnujecherni-: , farmaceutycznil.jako dy
scyplin~ podstawowil dla tychnauk. 

§ 3; ' Zarzildzenie wcllodzi w iycie z dniem oglosze. 
nia. § 1. Egzamin kandydacki w zakresienauk medycz

'nych obejm\lje fizjologi~ ja~o dyscypIin~ , podstawowil 
dia tych nauk. Minister Zdrowia: J. Sztachelskl 

.. 
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ZARZ.\DZENIE MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 27 pazdziernika 1953 r. 

zmfenlajilce zarzildzenle z dnia .. patdzlenrlka 1951 r. w liuawie sposobu wystawiania recep.t ,przez Jekarzy. 

Na podstawie art. 18 tist. 2 ustawy z dnia 28 paz
dziernika 1950 r; 0 zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 50. poz. 
458) zarzqdza si~, co nastt:puje: 

§ t. W zarzqdzeniu Minis,tra Zdrowia z dnia- .( paz
dziernika 1951r. w sprawie sposobu wystawiania recept 
przez lekarzy (Monitor Polski Nr A-90 poz. 1243) wpro
wadza si~ nast~puj"ce zmiany: 

1)' w § t dpdaje sit) ust.4 w brzmieniu:" , 
.. 4. W przypadku gdy p rzepisany , w recepcie lek 

, zawiera srodek odurzaj'lcy, recepta powinna za-

wierac oprocz danych wyszczeg6lnionych w 
ust. 1 tak:ie adres chorego."; , 

2) § .( ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

, nia . 

.. 1. Recepta powinna bye napisana czytelnie atra
rnentem, olowkiem kopiowym, stemplem bilda 
pismem maszynowym. Poprawkipowinnybyc 

.. ornowione i podpisane przez lekarza .... 

§ 2. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem oglosz'e-

Minister Zdrowia: J. Szlachelski 
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OBWIESlCZENIE PRZEWODNICZ.\CEGO CENTRALNEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ DLA PRACOWNJKOW 
, .. NAUKI 

z dnia 6 pai.dziernika 1953 r. 

dolycZilce ogloszenia 
dziemika 1953 r. w 
inzynierom-magistrom 

uchwaly nr 3 Centralnej Komisji Kwalitikacyjnej dla PracoWDik6w Nauki z doia 3 Itaz
spraWle zasad przyznawania w przypadkach wyjil1kowych tytul .. naukCJwego docenta 
pelili'lcym obowiilZki samodzielnych prilcownikow nauki w szkolach wyiszych iinstl'tu-

tach naukowo-badawczych. 

Na podstawie § 7 reguJaminu Centralnej Komisji 
Kwalifikacyjnej dla PracQwnikow Nauki. stanowiqcego 
zalqcznik do uchwaly ' nr 339 Rady Mjnistrow z dnia 
26 kwietnia 1952 r. (Monitor ' Polski Nr A-42. pOZ. 601). 
oglasza sit: uchwal~ nr 3 Centralnej Komisji Kwalifika
cyjnej dla Pracownikow Naukiz dnia 3 pazdziernika 
1953 r. w sprawie zasad przyznawania w przypadkach 
wyjqtkowych tytulu naukowego docenta inzynierom-

magi strom pelniilcym obowiilzki samodzielnych pmcoWc 
nikow nauki wszkolach wyi.szych i instytutach naukowo< 
badawczych. stanowi'lcq zalqcznik do niniejszego obwie
szczenia. 

Przewodnicz<Icy Centralnej Komisji Kwa1'lfikacyjnej dla 
Pracownik6w Nauki: A; Rapacki 

, .. 




