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ZARZĄDZENIE NR 11 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 8 lutego 2017 r. 

 

w sprawie wydawania zaświadczeń o uzyskaniu efektów kształcenia w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z przedmiotów na kierunku 

zielarstwo i terapie roślinne wymaganych dla potwierdzania kwalifikacji osób 

wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego   
 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym                   

(tj. Dz. U. 2016 poz. 1842) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r.                  

w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu 

pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych 

placówek oraz punktów aptecznych (Dz. U. 2009 r. Nr 21, poz. 118) zarządza się co 

następuje: 

 

 

§ 1 

1. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie 

kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego,                 

a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz 

punktów aptecznych (Dz. U. 2009 nr 21 poz. 118), zwanego dalej Rozporządzeniem, oraz 

pisma z Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji skierowanego do Dyrektora 

Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 czerwca 2016 r. dotyczącego 

zajęcia stanowiska w sprawie uwzględnienia w Rozporządzeniu absolwentów kierunku 

zielarstwo i terapie roślinne realizowanego na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury 

Krajobrazu wydaje się zaświadczenia o uzyskaniu efektów kształcenia w zakresie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych z przedmiotów, na kierunku zielarstwo i terapie 

roślinne, wymaganych dla potwierdzania kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze 

w placówkach obrotu pozaaptecznego. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, wydawane jest absolwentom kierunku zielarstwo 

i terapie roślinne, którzy zrealizowali w czasie studiów przedmioty w zakresie, o którym 

mowa w Rozporządzeniu. Zaświadczenie jest ważne jedynie z dyplomem ukończenia 

studiów.  

 

§ 2 

1. Wykonanie zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Ogrodnictwa i Architektury 

Krajobrazu. 

2. Dziekanat  Wydziału Ogrodnictwa i Architektury prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

REKTOR 

(-)Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk 


