
Uchwała nr 79/2018-2019 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 24 maja 2019 r. 

w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych w roku 2019/2020   

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 11 ustawy  z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r. poz. 1668  z późn.  zm.) , uchwala się co następuje :  

 

§1 

Uchwala  się programy studiów podyplomowych w roku 2019/2020 na następujących 

kierunkach: 

1) Analityka, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, stanowiący załącznik nr 1 

do niniejszej uchwały, 

2) Analityka laboratoryjna w ochronie środowiska, stanowiący załącznik nr 2 do 

niniejszej uchwały, 

3) Architektura krajobrazu w rewitalizacji obszarów miejskich stanowiący 

załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, 

4) Architektura wnętrz ogrodowych i krajobrazowych stanowiący załącznik nr 4 

do niniejszej uchwały, 

5) Diagnostyka molekularna stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały, 

6) Genetyka sądowa stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały, 

7) Hortiterapia stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały, 

8) Rachunkowość i podatki w rolnictwie stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej 

uchwały, 

9) Radiologia weterynaryjna stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały, 

10) Rolnictwo ekologiczne stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały, 

11) Studia rolnicze dla absolwentów kierunków nierolniczych stanowiący 

załącznik nr 11 do niniejszej uchwały, 

12) Studia specjalizacyjne z zakresu chorób psów i kotów stanowiący załącznik nr 

12 do niniejszej uchwały, 

13) Szkody w gospodarstwach rolnych i ich szacowanie stanowiący załącznik nr 

13 do niniejszej uchwały, 

14) Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności stanowiący 

załącznik nr 14 do niniejszej uchwały, 

15) Zarządzanie potencjałem turystycznym stanowiący załącznik nr 15 do 

niniejszej uchwały, 

16) Żywienie człowieka i dietetyka stanowiący załącznik nr 16 do niniejszej 

uchwały. 
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§2 

Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje prorektor ds. studenckich i dydaktyki. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

                                                                                        

                                                                                                                                                                          

REKTOR 

                                                                  /-/ PROF. DR HAB. ZYGMUNT LITWIŃCZUK 


