
Uchwała nr 3/2019-2020 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 25 października 2019 r. 

w sprawie likwidacji niektórych studiów podyplomowych, kursów i szkoleń 

prowadzonych przez wydziały Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 w związku z art.  160  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r . poz. 1668 z późn. zm.), uchwala się co 

następuje:  

§1 

1. Z dniem 1 października 2019 r. likwiduje się następujące studia podyplomowe 

prowadzone przez wydziały Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie: 

1) na Wydziale Agrobioinżynierii – studia podyplomowe: 

a) rachunkowość i podatki w rolnictwie, utworzone uchwałą Senatu Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie nr 57/2014-2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r.; 

b) zarządzanie potencjałem turystycznym, utworzone uchwałą Senatu Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie nr 48/2013-2014 z dnia 30 maja 2014 r.; 

2) na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – studia podyplomowe:             

architektura wnętrz ogrodowych i krajobrazowych, utworzone uchwałą Senatu 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nr 19/2013-2014 z dnia 28 lutego 2014 r. 

2. Z dniem 1 października 2019 r. likwiduje się kurs dokształcający prowadzony na 

Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki pod nazwą lonżowanie koni I i II stopnia, 

utworzony uchwałą Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nr 32/2013-2014 z 

dnia 28 marca 2014 r. 

3. Z dniem 1 października 2019 r. likwiduje się szkolenie prowadzone na Wydziale 

Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu pod nazwą szkolenie w zakresie stosowania 

środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na 

pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie, utworzone 

uchwałą Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nr 31/2016-2017 z dnia 24 

lutego 2017 r. 

§2 

Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje prorektor ds. studenckich i dydaktyki. 
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§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 października 

2019 r.                        
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