
 

ZARZĄDZENIE NR 60 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 3 października 2019 r.  

 

w sprawie powołania wydziałowych doktoranckich komisji stypendialnych          

w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2019/2020 

Na podstawie art. 285 oraz art. 286 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.), zarządza się co następuje: 

§ 1 

Na rok akademicki 2019/2020 powołuje się wydziałowe doktoranckie komisje stypendialne   

w następującym składzie: 

1) Doktorancka Komisja Stypendialna Wydziału Agrobioinżynierii: 

a) Przewodniczący – kierownik studiów doktoranckich 

- prof. dr hab. Barbara Kołodziej; 

 

b) Członkowie: 

- dr hab. Sylwia Okoń, prof. uczelni; 

- dr hab. Małgorzata Haliniarz; 

- Michał Możejko; 

 

2) Doktorancka Komisja Stypendialna Wydziału Medycyny Weterynaryjnej: 

a) Przewodniczący – kierownik studiów doktoranckich 

- dr hab. Radosław Piotr Radzki, prof. uczelni; 

 

b) Członkowie: 

- dr hab. Aneta Nowakiewicz, prof. uczelni 

- dr hab. Joanna Wessely-Szponder, prof. uczelni 

- Paulina Leśniak; 

 

3) Doktorancka Komisja Stypendialna Wydziału Nauk o Zwierzętach                                         

i Biogospodarki: 

a) Przewodniczący – kierownik studiów doktoranckich 

- prof. dr hab. Brygida Ślaska; 

 

b) Członkowie: 

- dr hab. Małgorzata Kwiecień, prof. uczelni; 

- dr hab. Piotr Skałecki, prof. uczelni; 

- Zuzanna Całyniuk; 

 

4) Doktorancka Komisja Stypendialna Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu: 

a) Przewodniczący – kierownik studiów doktoranckich 

- dr hab. Katarzyna Golan, prof. uczelni; 

 

b) Członkowie: 

- dr hab. Agnieszka Najda, prof. uczelni; 

- dr hab. Małgorzata Milecka, prof. uczelni; 

- Sylwia Szefler; 
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5) Doktorancka Komisja Stypendialna Wydziału Inżynierii Produkcji: 

a) Przewodniczący – kierownik studiów doktoranckich 

- dr hab. Zbigniew Kobus; 

 

b) Członkowie: 

- dr hab. Monika Stoma; 

- dr hab. Beata Ślaska-Grzywna, prof. uczelni; 

- Sybilla Kłapsia; 

 

6) Doktorancka Komisja Stypendialna Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii: 

a) Przewodniczący – kierownik studiów doktoranckich 

- prof. dr hab. Waldemar Gustaw; 

 

b) Członkowie: 

- dr hab. Monika Sujka, prof. uczelni 

- dr hab. Małgorzata Karwowska, prof. uczelni 

- Iwona Niedźwiedź. 

 

§ 2 

Zadaniem komisji, o których mowa w §1, jest zaopiniowanie złożonych przez doktorantów    

z poszczególnych wydziałów wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz 

zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej i w terminie do 17 

października 2019 r. przedstawienie rektorowi list doktorantów, którzy złożyli wnioski o 

przyznanie stypendium z uzasadnioną propozycją przyznania albo odmowy przyznania 

stypendium na rok akademicki 2019/2020.  

§ 3 

Wykonanie Zarządzenia powierza się prorektorowi ds. studenckich i dydaktyki. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

REKTOR 

 

 

/-/ PROF. DR HAB. ZYGMUNT LITWIŃCZUK  


