
ZARZĄDZENIE NR 57 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 27 września 2019 r. 

w sprawie powołania rad programowych na kierunkach studiów realizowanych  

na Wydziale Inżynierii Produkcji 

Na podstawie §53 Statutu przyjętego uchwałą nr 88/2018-2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zarządza się co 

następuje: 

§1 

Powołuje się Radę programową dla kierunku studiów geodezja i kartografia w następującym 

składzie: 

1) Przewodniczący: dr hab. inż. Przemysław Leń, prof. uczelni 

2) Członkowie: 

a) prof. dr hab. Oleksandr Dorozhynskyy 

b) prof. dr hab. Anna Wójcikowska-Kapusta 

c) dr hab. inż. Andrzej Mazur 

d) dr inż. Wojciech Cymerman 

e) dr Kamil Nieścioruk 

f) dr inż. Radomir Obroślak  

g) dr inż. Roman Rybicki 

h) Przedstawiciel studentów I stopnia. 

 

§2 

Powołuje się Radę programową dla kierunku studiów inżynieria chemiczna i procesowa        

w następującym składzie:  

1) Przewodniczący: dr hab. inż. Agnieszka Wójtowicz, prof. uczelni 

2) Członkowie: 

a) prof. dr hab. Bożena Gładyszewska 

b) dr inż. Tomasz Guz 

c) dr Agnieszka Sagan 

d) dr hab. Marcin Mitrus, prof. uczelni 

e) dr hab. Jacek Mazur, prof. uczelni 

f) dr inż. Marek Domin 

g) dr hab. Zbigniew Kobus 

h) Przedstawiciel studentów I stopnia. 

 

§3 

Powołuje się Radę programową dla kierunku studiów inżynieria przemysłu spożywczego        

w następującym składzie: 

1) Przewodniczący: dr hab. inż. Dariusz Góral, prof. uczelni 

2) Członkowie: 
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a) prof. dr hab. Dariusz Dziki 

b) dr hab. inż. Jacek Mazur, prof. uczelni 

c) dr hab. inż.  Renata Różyło, prof. uczelni 

d) dr hab. Beata Ślaska-Grzywna, prof. uczelni 

e) dr hab. inż. Tomasz Oniszczuk, prof. uczelni 

f) dr hab. inż. Zbigniew Kobus 

g) dr hab. Dariusz Stasiak, prof. uczelni 

h) Przedstawiciel studentów II stopnia. 

 

§4 

Powołuje się Radę programową dla kierunku studiów inżynieria rolnicza i leśna                       

w następującym składzie: 

1) Przewodniczący: dr hab. inż. Anna Stankiewicz, prof. uczelni 

2) Członkowie: 

a) dr hab. inż. Mariusz Szymanek 

b) dr hab. inż. Jerzy Grudziński 

c) dr hab. inż. Magdalena Kachel 

d) dr hab. inż. Jacek Wasilewski, prof. uczelni 

e) dr inż. Tomasz Guz 

f) dr Renata Polak 

g) Przedstawiciel studentów I stopnia 

h) Przedstawiciel studentów II stopnia. 

 

§5 

Powołuje się Radę programową dla kierunku studiów zarządzanie i inżynieria produkcji       

w następującym składzie: 

1) Przewodniczący: dr hab. inż. Sławomir Kocira, prof. uczelni 

2) Członkowie: 

a) dr hab. Izabela Kuna-Broniowska  

b) dr hab. inż. Sławomir Juściński 

c) dr hab. inż. Rafał Nadulski, prof. uczelni 

d) dr hab. inż. Stanisław Parafiniuk 

e) dr hab. Monika Stoma 

f) dr Agnieszka Dudziak 

g) Przedstawiciel studentów I stopnia 

h) Przedstawiciel studentów II stopnia. 

 

§6 

Powołuje się Radę programową dla kierunku studiów transport i logistyka w następującym 

składzie: 

1. Przewodniczący: dr hab. inż. Grzegorz Zając, prof. uczelni 

2. Członkowie: 

a) dr hab. inż. Katarzyna Kozłowicz 

b) dr inż. Andrzej Kuranc 



3/4 

 

c) dr hab. inż. Grzegorz Maj  

d) dr hab. Jacek Wasilewski, prof. uczelni 

e) dr inż. Jacek Caban 

f) dr inż. Andrzej Turski 

g) Przedstawiciel studentów I stopnia 

h) Przedstawiciel studentów II stopnia. 

 

§7 

1. Powołuje się Radę programową dla kierunku studiów chłodnictwo, klimatyzacja i 

technologie zintegrowane w następującym składzie: 

1) Przewodniczący: prof. dr hab. Franciszek Kluza 

2) Członkowie: 

a) dr hab.  inż. Dariusz Góral, prof. uczelni 

b) dr hab. inż. Zbigniew Kobus 

c) dr hab. inż. Katarzyna Kozłowicz 

d) dr hab. Renata Różyło, prof. uczelni 

e) dr Agnieszka Sagan 

f) Przedstawiciel studentów I stopnia. 

2. Rada programowa, o której mowa w ust. 1 funkcjonuje tylko do dnia 28 lutego 2020 r. 

 

§8 

Powołuje się Radę programową dla kierunku studiów ekoenergetyka w następującym 

składzie: 

1) Przewodniczący: dr hab. Alina Kowalczyk-Juśko 

2) Członkowie: 

a) dr hab. inż. Joanna Szyszlak-Bargłowicz 

b) dr hab. inż. Mariusz Szymanek 

c) dr inż. Jacek Caban  

d) dr inż. Agata Blicharz-Kania 

e) dr hab. inż. Artur Kraszkiewicz 

f) dr inż. Marek Ścibisz 

g) Przedstawiciel studentów I stopnia. 

 

§9 

Powołuje się Radę programową dla kierunku studiów inżynieria środowiska w następującym 

składzie: 

1) Przewodniczący: dr hab. inż. Michał Marzec 

2) Członkowie: 

a) prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski 

b) dr hab. inż. Antoni Grzywna  

c) dr hab. Alina Kowalczyk-Juśko  

d) dr Urszula Bronowicka-Mielniczuk  

e) dr hab. Sławomir Ligęza  

f) dr hab. Grzegorz Maj  
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g) dr hab. Barbara Sowińska-Świerkosz  

h) dr Artur Serafin  

i) Przedstawiciel studentów I stopnia 

j) Przedstawiciel studentów II stopnia. 

 

§10 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r. 

 

 

 

 

 

                                                                REKTOR 

 

                                                                /-/ PROF. DR HAB. ZYGMUNT LITWIŃCZUK 

 

 


