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ZARZĄDZENIE NR 7 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 30 stycznia 2017 r. 

 

w sprawie restrukturyzacji Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 

 

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym                     

(tj. Dz. U. 2016, poz. 1842) w związku z uchwałą nr 33/2014-2015 Senatu Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie działań podejmowanych                    

w sytuacji wystąpienia niedoboru pensum dydaktycznego w jednostkach organizacyjnych 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz jednomyślnie pozytywną opinią w sprawie 

planu restrukturyzacji wydaną przez Radę Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu    

w dniu 20 stycznia 2017 r., zarządza się co następuje: 

 

§ 1 

Od dnia 1 lutego 2017 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie rozpoczyna wdrażanie planu 

restrukturyzacji Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, którego celem jest 

znaczące zmniejszenie niedoboru pensum dydaktycznego występującego na tym Wydziale. 

§ 2 

Plan restrukturyzacji Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, zwanego dalej 

Wydziałem, obejmuje następujące działania: 

1) sukcesywne zmniejszanie liczby etatów naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych                

w jednostkach organizacyjnych Wydziału, 

2) likwidacja jednostek naukowo-dydaktycznych, w których wg planów dydaktycznych 

na rok akademicki 2016/2017 na jednego nauczyciela akademickiego przypada więcej 

niż 95 godzin niedoboru pensum dydaktycznego, 

3) włączenie niektórych jednostek naukowo-dydaktycznych Wydziału, wykazujących                  

w planach dydaktycznych na rok akademicki 2016/2017 niedobory pensum 

dydaktycznego,   w struktury organizacyjne jednostek pokrewnych wykazujących 

godziny ponadwymiarowe, w tym z innych wydziałów, 

4) zmniejszenie do ½ etatu wymiaru zatrudnienia nauczycieli akademickich 

pobierających emeryturę i zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Wydziału,   

w których wg planów dydaktycznych w skali samodzielnej jednostki naukowo-

dydaktycznej  występuje co najmniej 150 godzin niedoboru pensum dydaktycznego. 

§ 3 

Dla realizacji § 2 pkt 1, likwidowane będą etaty naukowo-dydaktyczne i dydaktyczne                      

w jednostkach organizacyjnych Wydziału, na których w roku kalendarzowym 2017 i 2018 

zaistnieje vacat. 
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§ 4 

Dla realizacji § 2 pkt 2, z dniem 31 lipca 2017 r. likwiduje się: 

1) Zakład Ekologii Ogólnej – symbol literowy OZO, 

2) Katedrę Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego – symbol literowy OKN. 

§ 5 

Dla realizacji § 2 pkt 3,  z dniem 1 sierpnia 2017 r. przekształca się następujące jednostki 

organizacyjne Wydziału: 

1) Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa (symbol literowy OZP)  włącza się w strukturę 

organizacyjną funkcjonującej na Wydziale Agrobioinżynierii  Katedry Zarządzania              

i Marketingu i nadaje się temu Zakładowi symbol literowy RZE, 

2) Katedrę Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych (symbol literowy OKG) 

przekształca się w Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych i włącza się                

w strukturę organizacyjną funkcjonującego na Wydziale Agrobioinżynierii Instytutu 

Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, nadając temu Zakładowi symbol literowy 

RZO. 

§ 6 

Dla realizacji § 2 pkt 4,  Dział Spraw Pracowniczych, w oparciu o informacje dotyczące 

liczby godzin dydaktycznych planowanych na dany rok akademicki dla samodzielnych 

jednostek naukowo-dydaktycznych Wydziału, w terminie do 28 lutego 2017 i 2018 roku 

przygotuje propozycje porozumień w sprawie rozwiązania z dniem 31 lipca odpowiednio  

2017 r. lub 2018 r. trwających stosunków pracy oraz propozycje zawarcia umów o pracę              

w wymiarze ½ etatu  od 1 sierpnia odpowiednio 2017 r. lub 2018 r. 

§ 7 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni.  

 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                 REKTOR 

 

(-)Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk 
 


