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Uchwała nr 85/2016-2017 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 30 czerwca 2017 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Wydawnictwa Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie 

Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, uchwala się co następuje: 

§1 

W uchwale nr 12/2008-2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia                           

22 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wydawnictwa 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w załączniku „Regulamin Organizacyjny 

Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 5 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) redakcje: 

a) Redakcja Publikacji Dydaktycznych i Popularnonaukowych, 

b) Redakcja Rozpraw Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 

c) Redakcja Agronomy Science (wcześniej Annales UMCS sec. E Agricultura), 

d) Redakcja Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy (wcześniej Annales 

UMCS sec. EE Zootechnica), 

e) Redakcja Annales Horticulturae (wcześniej Annales UMCS sec. EEE Horticultura), 

f) Redakcja Acta Scientarum Polonorum, 

g) Redakcja Annales UMCS sec. DD Medicina Veterinaria, 

h) Redakcja Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.” 

 

2) § 12 otrzymuje brzmienie: 

„1. Redakcje: 

1) „Agronomy Science” - Wydziału Agrobioinżynierii - wydaje czasopismo naukowe,                         

w którym są publikowane artykuły dotyczące szeroko rozumianej produkcji rolniczej                  

(w tym produkcji roślinnej, użytkowania gruntów i ochrony środowiska) oraz nierolniczych 

aspektów gospodarowania w rolnictwie, 

2) „Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy” – Wydziału Biologii, Nauk                            

o Zwierzętach i Biogospodarki - wydaje czasopismo naukowe, w którym są publikowane 

artykuły dotyczące szeroko rozumianej biologii, hodowli i użytkowania zwierząt, jakości 

żywności oraz ochrony środowiska i biogospodarki, 

3) „Annales Horticulturae” – Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu wydaje 

czasopismo naukowe, w którym są publikowane artykuły dotyczące szeroko rozumianego 

ogrodnictwa, hortiterapii i zielarstwa, 
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4) „Annales UMCS Sekcja DD Medicina Veterinaria” – Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 

wydaje czasopismo naukowe, w którym są publikowane artykuły dotyczące nauk 

weterynaryjnych. 

2. Redaktora naczelnego czasopism, o których mowa w ust. 1, zwanym dalej redaktorem 

czasopisma,  powołuje rektor na wniosek dziekana, zaopiniowany przez radę wydziału spośród 

pracowników UP w Lublinie posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego na okres nie dłuższy niż 5 lat. Powołanie może być odnawiane. 

3. Ciałem doradczym redaktora czasopisma jest Rada Naukowa. Członków Rady Naukowej 

powołuje dziekan spośród kandydatów przedstawionych przez redaktora czasopisma.  

4. Na wniosek redaktora czasopisma dziekan może powołać redaktorów tematycznych na okres nie 

dłuższy niż powołanie redaktora czasopisma. 

4. Redaktor czasopisma kieruje całokształtem prac związanych z przygotowaniem zawartości 

zeszytu przy współpracy z Wydawnictwem UP w Lublinie. 

 

3) skreśla się § 13 i 14. 

§2 

Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje prorektor ds. nauki, wdrożeń i współpracy 

międzynarodowej. 

§3 

Uchwała wchodzi w życiem z dniem jej podjęcia. 
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