
ZARZĄDZENIE NR 20 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 12 lutego 2021 r. 

w sprawie powołania rad programowych na kierunkach studiów realizowanych  

na Wydziale Agrobioinżynierii  

Na podstawie §53 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zarządza się, co następuje: 

§1 

Powołuje się Radę programową dla kierunku studiów agrobiznes w następującym składzie: 

1. Przewodniczący: dr hab. Piotr Kraska, prof. uczelni 

2. Członkowie: 

a) prof. dr hab. Hanna Klikocka 

b) dr hab. Anna Nowak, prof. uczelni 

c) dr hab. Marta Tomczyńska – Mleko, prof. uczelni 

d) dr inż. Joanna Pawlak 

e) Przedstawiciel studentów I stopnia 

f) Przedstawiciel studentów II stopnia. 

§2 

Powołuje się Radę programową dla kierunku studiów agroleśnictwo w następującym 

składzie: 

1. Przewodniczący: dr hab. Mariusz Kulik, prof. uczelni 

2. Członkowie: 

a) dr hab. Maja Bryk, prof. uczelni 

b) dr hab. Edyta Paczos- Grzęda, prof. uczelni 

c) dr hab. Danuta Sugier, prof. uczelni 

d) dr inż. Zygmunt Paruch 

e) Przedstawiciel studentów II stopnia. 

§3 

Powołuje się Radę programową dla kierunku studiów biobiznes w następującym składzie: 

1. Przewodniczący: dr hab. Armand Kasztelan, prof. uczelni 

2. Członkowie: 

a) dr hab. Eugenia Czernyszewicz, prof. uczelni 

b) dr hab. Anna Nowak, prof. uczelnie 

c) dr hab. Krzysztof Różyło, prof. uczelni 

d) dr Anna Goliszek 

e) dr Aneta Jarosz- Angowska 

f) Przedstawiciel studentów II stopnia. 

 

§4 

Powołuje się Radę programową dla kierunku studiów bioinżynieria w następującym składzie: 

 

1. Przewodniczący: dr hab. Sylwia Okoń, prof. uczelni 

2. Członkowie: 

a) dr hab. Justyna Batkowska, prof. uczelni 
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b) dr hab. Justyna Bohacz, prof. uczelni 

c) dr  Justyna Leśniowska- Nowak 

d) dr inż. Łukasz Sęczyk 

e) Przedstawiciel studentów I stopnia 

f) Przedstawiciel studentów II stopnia. 

§5 

Powołuje się Radę programową dla kierunku studiów ekonomia w następującym składzie: 

1. Przewodniczący: dr hab. Anna Nowak, prof. uczelni 

2. Członkowie: 

a) dr hab. Armand Kasztelan, prof. uczelni 

b) dr Aneta Jarosz- Angowska 

c) dr Anna Kobiałka 

d) dr Agnieszka Komor 

e) dr Elżbieta Kołodziej 

f) Przedstawiciel studentów I stopnia. 

§6 

Powołuje się Radę programową dla kierunku studiów gospodarka przestrzenna                               

w następującym składzie: 

 

1. Przewodniczący: dr Agnieszka Kępkowicz 

2. Członkowie: 

a) dr hab. Marta Bik- Małodzińska, prof. uczelni 

b) dr Szymon Chmielewski 

c) dr Agnieszka Komor 

d) dr Malwina Michalik- Śnieżek 

e) Przedstawiciel studentów I stopnia 

f) Przedstawiciel studentów II stopnia. 

§7 

Powołuje się Radę programową dla kierunku studiów leśnictwo w następującym składzie: 

1. Przewodniczący: prof. dr hab. Danuta Urban 

2. Członkowie: 

a) dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, prof. uczelni 

b) dr hab. Danuta Sugier, prof. uczelni 

c) dr hab. Piotr Czyżowski, prof. uczelni 

d) dr inż. Katarzyna Masternak 

e) dr Marek Kamola 

f) Przedstawiciel studentów I stopnia. 

§8 

 

Powołuje się Radę programową dla kierunku studiów rolnictwo w następującym składzie: 

 

1. Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Woźniak 

2. Członkowie: 

a) dr hab. Małgorzata Haliniarz, prof. uczelni 

b) dr hab. Aleksandra Głowacka, prof. uczelni 
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c) dr hab. Agata Święciło, prof. uczelni 

d) dr hab. Przemysław Tkaczyk 

e) Przedstawiciel studentów I stopnia 

f) Przedstawiciel studentów II stopnia. 

§9 

 

Powołuje się Radę programową dla kierunku studiów technologia biosurowców                                           

i biomateriałów w następującym składzie: 

1. Przewodniczący: dr hab. Beata Król, prof. uczelni 

2. Członkowie: 

a) prof. dr hab. Aleksandra Badora 

b) dr hab. Aleksandra Głowacka, prof. uczelni 

c) dr inż. Anna Kiełtyka- Dadasiewicz 

d) dr Anna Kobiałka 

e) dr inż. Łukasz Sęczyk 

f) Przedstawiciel studentów II stopnia. 

§10 

Powołuje się Radę programową dla kierunku studiów turystyka i rekreacja w następującym 

składzie: 

1. Przewodniczący: dr hab. Anna Mazurek- Kusiak, prof. uczelni 

2. Członkowie: 

a) dr hab. Dorota Gawęda, prof. uczelni 

b) dr hab. Joanna Hawlena, prof. uczelni 

c) dr hab. Rafał Rowiński 

d)  mgr Agata Kobyłka 

e) Przedstawiciel studentów I stopnia 

f) Przedstawiciel studentów II stopnia. 

§11 

Powołuje się Radę programową dla kierunku studiów zarządzanie zasobami ziemi                            

w następującym składzie:  

1. Przewodniczący: dr hab. Maja Bryk, prof. uczelni 

2. Członkowie: 

a) dr hab. Elżbieta Harasim, prof. uczelni 

b) dr hab. Jolanta Joniec, prof. uczelni 

c) dr hab. Jacek Pranagal, prof. uczelni 

d) dr hab. Przemysław Tkaczyk 

e) dr Beata Kołodziej 

f) Przedstawiciel studentów I stopnia. 

 

§12 

Traci moc: 

1) Zarządzenie nr 54 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 27 

września 2019 r. w sprawie powołania rad programowych na kierunkach studiów 

realizowanych na Wydziale Agrobioinżynierii, 

2) Zarządzenie nr 148 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 22 

grudnia 2020 r. w sprawie powołania rad programowych na kierunkach studiów: 
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agroleśnictwo, biobiznes, technologia biosurowców i biomateriałów, analityka 

środowiskowa i przemysłowa  realizowanych  na Wydziale Agrobioinżynierii. 

 

§13 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

                                                         REKTOR 

 

 

                                                   /-/ PROF. DR HAB. KRZYSZTOF KOWALCZYK 

 


