
Z A R Z Ą D Z E N I E  NR 72 

                                                                                                                                                                                       

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 18 października 2019 r. 

w sprawie powołania komisji ds. rozwoju młodych naukowców 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.  2018 

r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz §46 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zarządza się co 

następuje: 

 

§ 1 

Powołuje się Komisję ds. rozwoju młodych naukowców w dyscyplinie rolnictwo                          

i ogrodnictwo w następującym składzie: 

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

2) Członkowie:  

a) dr hab. Piotr Kraska, prof. uczelni 

b) dr hab. Sławomir Ligęza 

c) dr hab. Katarzyna Dzida 

d) dr hab. Elżbieta Mielniczuk. 

§2 

Powołuje się Komisję ds. rozwoju młodych naukowców w dyscyplinie weterynaria               

w następującym składzie: 

1) Przewodniczący: prof. dr hab. Łukasz Adaszek 

2) Członkowie:  

a) dr hab. Sebastian Gnat  

b) dr hab. Marta Wójcik  

c) dr hab. Mariola Bochniarz 

d) dr hab. Ewa Tomaszewska. 

 

§3 

Powołuje się Komisję ds. rozwoju młodych naukowców w dyscyplinie zootechnika                   

i rybactwo w następującym składzie: 

1) Przewodniczący: prof. dr hab. Anna Czech 

2) Członkowie:  

a) prof. dr hab. Mariusz Florek 

b) dr hab. Andrzej Junkuszew, prof. uczelni 

c) dr hab. Bożena Kiczorowska, prof. uczelni 

d) dr hab. Iwona Rozempolska-Rucińska, prof. uczelni. 

 

 

§4 

Powołuje się Komisję ds. rozwoju młodych naukowców w dyscyplinie technologia żywności i 

żywienia w następującym składzie: 

1) Przewodniczący: dr hab. Michał Świeca, prof. uczelni 
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2) Członkowie:  

a) dr hab. Karolina Wójciak, prof. uczelni 

b) dr hab. Anna Winiarska-Mieczan, prof. uczelni 

c) dr hab. Aldona Sobota, prof. uczelni 

d) dr hab. Monika Kordowska-Wiater. 

 

§5 

Powołuje się Komisję ds. rozwoju młodych naukowców w dyscyplinie inżynieria 

mechaniczna w następującym składzie: 

1) Przewodniczący: dr hab. inż. Zbigniew Kobus 

2) Członkowie:  

a) dr hab. inż. Renata Różyło 

b) dr hab. inż. Dariusz Góral 

c) dr hab. inż. Marek Boryga 

d) dr hab. inż. Grzegorz Zając. 

 

§6 

Powołuje się Komisję ds. rozwoju młodych naukowców w dyscyplinie inżynieria środowiska, 

górnictwo i energetyka w następującym składzie: 

1) Przewodniczący: dr hab. inż. Andrzej Mazur 

2) Członkowie: 

a) dr hab. inż. Artur Kraszkiewicz 

b) dr hab. Sławomir Ligęza 

c) dr hab. inż. Michał Marzec 

d) dr hab. inż. Barbara Sowińska-Świerkosz. 

 

§7 

Powołuje się Komisję ds. rozwoju młodych naukowców w dyscyplinie ekonomia i finanse             

w  następującym składzie: 

1) Przewodniczący: dr hab. Eugenia Czernyszewicz, prof. uczelni 

2) Członkowie: 

a) dr hab. Anna Nowak 

b) dr hab. Joanna Hawlena 

c) dr hab. Maria Miczyńska-Kowalska 

d) prof. dr hab. Edmund Lorencowicz. 

 

§8 

Powołuje się Komisję ds. rozwoju młodych naukowców w dyscyplinie nauki biologiczne          

w następującym składzie: 

1) Przewodniczący: prof. dr hab. Bożena Denisow 

2) Członkowie: 

a) prof. dr hab. Barbara Pawlik-Skowrońska 

b) dr hab. Danuta Kowalczyk-Pecka 

c) dr hab. Adam Bownik 
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d) prof. dr hab. Agnieszka Sujak. 

 

§9 

Zadaniem komisji, o których mowa w §1-§8 jest przeprowadzenie konkursu, kwalifikacja 

wniosków do finansowania oraz przyjęcie raportów z realizacji projektów. 

 

 

§ 10 

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.         

     

                                                                              

 

                                                                                                                                       

                 R E K T O R 

 

 

/-/ prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk 

 

 

 


