
Uchwała nr 16/2015-2016 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 27 listopada 2015 r. 

w sprawie powołania Komisji Wyborczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dla 

przeprowadzenia wyborów na kadencję 2016-2020 

 

Na podstawie art. 71 ust. 1  pkt 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 

nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 78 ust. 1 i 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, uchwala się 

co następuje: 

 

§1 

Dla przeprowadzenia wyborów na kadencję 2016-2020 powołuje się Komisję Wyborczą 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w składzie: 

1) prof. dr hab. Wanda Kociuba – przedstawiciel nauczycieli akademickich posiadających 

tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnionych na Wydziale 

Agrobioinżynierii, 

2) prof. dr hab. Ryszard Bobowiec  - przedstawiciel nauczycieli akademickich 

posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnionych na 

Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, 

3) prof. dr hab. Antoni Brodacki - przedstawiciel nauczycieli akademickich posiadających 

tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnionych na Wydziale 

Biologii i Hodowli Zwierząt, 

4) prof. dr hab. Irena Kiecana – przedstawiciel nauczycieli akademickich posiadających 

tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnionych na Wydziale 

Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, 

5) prof. dr hab. Dariusz Dziki – przedstawiciel nauczycieli akademickich posiadających 

tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnionych na Wydziale 

Inżynierii Produkcji, 

6) prof. dr hab. Ewa Solarska - przedstawiciel nauczycieli akademickich posiadających 

tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnionych na Wydziale Nauk 

o  Żywności i Biotechnologii, 

7) dr Piotr Baryła – przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich, 

8) mgr Grażyna Gregorczyk - przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi, 
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9) mgr Aleksandra Łoś  – przedstawiciel doktorantów, 

10) Marcin Letkiewicz - przedstawiciel studentów. 

 

§2 

Zadania komisji określa statut Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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