
ZARZĄDZENIE NR 108 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 1 października 2020 r. 

w sprawie powołania rad programowych na kierunkach studiów realizowanych  

na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  

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

 

§1 

Powołuje się Radę programową dla kierunku studiów biotechnologia w następującym 

składzie: 

1) Przewodniczący: dr hab. Monika Kordowska-Wiater  

2) Członkowie: 

a) dr hab. Michał Świeca, prof. uczelni  

b) dr Kamila Rachwał  

c) dr Piotr Jarocki  

d) dr inż. Katarzyna Skrzypczak  

e) dr hab. Magdalena Gryzińska, prof. uczelni 

f) Przedstawiciel studentów I stopnia 

g) Przedstawiciel studentów II stopnia. 

 

§2 

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

1) Przewodniczący: dr hab. Paweł Glibowski, prof. uczelni  

2) Członkowie: 

a) prof. dr hab. Joanna Matysiak  

b) dr Małgorzata Kostecka  

c) dr Emilia Sykut-Domańska  

d) dr inż. Tomasz Czernecki  

e) dr hab. Wojciech Koch  

f) dr hab. Anna Winiarska-Mieczan, prof. uczelni  
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g) Przedstawiciel studentów I stopnia 

h) Przedstawiciel studentów II stopnia. 

 

§3 

Powołuje się Radę programową dla kierunku studiów gastronomia i sztuka kulinarna              

w następującym składzie: 

1) Przewodniczący: prof. dr hab. Joanna Stadnik 

2) Członkowie: 

a) dr hab. inż. Marzena Włodarczyk-Stasiak  

b) dr Aneta Sławińska 

c) dr Bożena Sosnowska  

d) dr hab. inż. Katarzyna Kozłowicz, prof. uczelni  

e) prof. dr hab. Agnieszka Wójtowicz 

f) dr Anna Wirkijowska  

g) Przedstawiciel studentów I stopnia. 

 

§4 

Powołuje się Radę programową dla kierunku studiów technologia żywności i żywienia 

człowieka w następującym składzie: 

1) Przewodniczący: dr hab. Aldona Sobota, prof. uczelni  

2) Członkowie: 

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

b) dr hab. Małgorzata Materska, prof. uczelni  

c) dr hab. inż. Dominik Szwajgier,  prof. uczelni  

d) dr hab. Monika Sujka, prof. uczelni  

e) dr hab. Monika Karaś  

f) prof. dr hab. Stanisław Mleko 

g) Przedstawiciel studentów I stopnia 

h) Przedstawiciel studentów II stopnia. 
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§5 

Traci moc Zarządzenie nr 58 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 27 

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

realizowanych  na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii. 

 

§6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

                                                                REKTOR 

 

 

 

                                                               /-/ PROF. DR HAB. KRZYSZTOF KOWALCZYK 

 

 

 

 

 


