
Zarządzenie nr 91 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 27 listopada 2019 r. 

w sprawie powołania promotorów dla doktorantów przyjętych w roku akademickim 

2019/2020 do Szkoły Doktorskiej  „Produkcja żywności o podwyższonych walorach 

prozdrowotnych” prowadzonej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

 

Na podstawie art. 201 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018. poz. 

1668 z późn. zm.) oraz §67 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zarządza się co następuje: 

 

§ 1 

Po uzyskaniu pozytywnych opinii Rad Dyscyplin powołuje się:   

1) dr. hab. Krzysztofa Różyło, prof. uczelni na promotora w przewodzie doktorskim mgr. 

inż. Biszczaka Wojciecha, 

2) dr hab. Sylwię Okoń prof. uczelni na promotora w przewodzie doktorskim mgr inż. 

Cieplak Magdaleny, 

3) dr hab. Monikę Skowrońską na promotora w przewodzie doktorskim mgr. inż. 

Kuśmierza Sebastiana, 

4) prof. dr hab.  Bożenę Denisow na promotora w przewodzie doktorskim mgr inż. 

Tymoszuk Karoliny, 

5) prof. dr. hab. Ireneusza Balickiego na promotora w przewodzie doktorskim lek. wet. 

Zwolskiej Jowity, 

6) prof. dr. hab. Łukasza Adaszka na promotora w przewodzie doktorskim mgr inż. 

Wilczyńskiej Anny, 

7) prof. dr hab. Brygidę Ślaską na promotora w przewodzie doktorskim mgr. Kowala 

Krzysztofa, 

8) dr hab. Justynę Batkowską prof. uczelni na promotora w przewodzie doktorskim mgr. 

inż. Drabika Kamila, 

9) dr. hab. Krzysztofa Olszewskiego prof. uczelni na promotora w przewodzie 

doktorskim mgr inż. Skowronek Patrycji,  

10) dr hab. Annę Jakubczyk, prof. uczelni na promotora w przewodzie doktorskim mgr 

Ćwiek Pauli, 

11) dr. hab. Bartosza Sołowieja prof. uczelni na promotora w przewodzie doktorskim mgr. 

Grdenia Adama, 
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12) dr hab. Monikę Kordowską – Wiater na promotora w przewodzie doktorskim mgr. inż. 

Staniszewskiego Adama, 

13)  dr. hab. Adam Waśko prof. uczelni na promotora w przewodzie doktorskim mgr 

Kowalik Klaudii, 

14) dr hab. Urszulę Złotek prof. uczelni na promotora w przewodzie doktorskim mgr 

Magdaleny Szydłowskiej (doktorat wdrożeniowy- projekt), 

15) dr hab. Anetę Brodziak prof. uczelni na promotora w przewodzie doktorskim mgr 

Wajs Joanny. 

 

§2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

                               REKTOR 

 

 

         /-/ PROF. DR HAB. ZYGMUNT LITWIŃCZUK 

 

 


