
Załącznik do Uchwały nr 139/2018-2019 Senatu  UP w Lublinie 
z dnia 27 września  2019 r.  

 
                                                                                                                                                                         
 

Studia prowadzone w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na określonych kierunkach studiów, poziomach i profilach przyporządkowuje się do 

następujących dyscyplin naukowych lub dyscyplin artystycznych: 

Art. 214 ust 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające Ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

Art. 53 ust. 1, 2 Ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

Lp. Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Dyscyplina/y 
naukowa/e/artystyczna/e 

Udział 
procentowy 
dyscyplin w 
programie 
kształcenia 

Dyscyplina wiodąca 

1. Agrobiznes I stopnia 
 
 

ogólnoakademicki rolnictwo i ogrodnictwo 
 

51,7 
 

rolnictwo i ogrodnictwo 

ekonomia i finanse 48,3 

 
II stopnia 

ogólnoakademicki rolnictwo i ogrodnictwo 
 

52,4 
 

rolnictwo i ogrodnictwo 

ekonomia i finanse 47,6 

2. Aktywnośd fizyczna 
i agroturystyka 
kwalifikowana 

I stopnia praktyczny zootechnika i rybactwo 51 zootechnika i rybactwo 

nauki o zdrowiu 33 

nauki o zarządzaniu i 
jakości 

10 

technologia żywności i 
żywienia 

6 

3. Architektura 
krajobrazu 

I stopnia ogólnoakademicki rolnictwo i ogrodnictwo 60 rolnictwo i ogrodnictwo 

architektura i urbanistyka 30 

sztuki plastyczne i 
konserwacja dzieł sztuki 

10 

II stopnia ogólnoakademicki rolnictwo i ogrodnictwo 60 rolnictwo i ogrodnictwo 
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architektura i urbanistyka 30 

sztuki plastyczne i 
konserwacja dzieł sztuki 

10 

4. Behawiorystyka 
zwierząt 

I stopnia ogólnoakademicki zootechnika i rybactwo 
 

100 zootechnika i rybactwo 

II stopnia ogólnoakademicki zootechnika i rybactwo 
 

100 zootechnika i rybactwo 

5. Bezpieczeostwo 
żywności 

I stopnia ogólnoakademicki technologia żywności i 
żywienia 

51 technologia żywności i 
żywienia 

zootechnika i rybactwo 34 

rolnictwo i ogrodnictwo 15 

6. Bezpieczeostwo i 
certyfikacja 
żywności 

I stopnia ogólnoakademicki technologia żywności i 
żywienia 

50,2 technologia żywności i 
żywienia 

zootechnika i rybactwo 34,1 

rolnictwo i ogrodnictwo 15,7 

II stopnia ogólnoakademicki technologia żywności i 
żywienia 

50,5 technologia żywności i 
żywienia 

zootechnika i rybactwo 35,4 

rolnictwo i ogrodnictwo 14,1 

7. Bezpieczeostwo i 
higiena pracy 

I stopnia ogólnoakademicki zootechnika i rybactwo 51 zootechnika i rybactwo 

inżynieria mechaniczna 25 

rolnictwo i ogrodnictwo 14 

nauki o zdrowiu 10 

II stopnia ogólnoakademicki zootechnika i rybactwo 51 zootechnika i rybactwo 

inżynieria mechaniczna 28 

rolnictwo i ogrodnictwo 13 

nauki o zdrowiu 8 

8. Bioinżynieria I stopnia ogólnoakademicki rolnictwo i ogrodnictwo 100 rolnictwo i ogrodnictwo 

II stopnia ogólnoakademicki rolnictwo i ogrodnictwo 100 rolnictwo i ogrodnictwo 

9. Biokosmetologia I stopnia 
 

ogólnoakademicki/
praktyczny 

rolnictwo i ogrodnictwo 50,5 rolnictwo i ogrodnictwo 

nauki biologiczne 22,4 

inżynieria chemiczna 15,5 
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nauki o zdrowiu 11,6 

10. Biologia I stopnia 
 

ogólnoakademicki nauki biologiczne 100 nauki biologiczne 

II stopnia 
 

ogólnoakademicki nauki biologiczne 100 nauki biologiczne 

11. Biotechnologia I stopnia ogólnoakademicki technologia żywności i 
żywienia 

66 technologia żywności i 
żywienia 

nauki biologiczne 34 

II stopnia ogólnoakademicki technologia żywności i 
żywienia 

55 technologia żywności i 
żywienia 

nauki biologiczne 45 

12. Chłodnictwo, 
klimatyzacja i 
technologie 
zintegrowane 

I stopnia ogólnoakademicki inżynieria mechaniczna 60 inżynieria mechaniczna 

inżynieria środowiska, 
górnictwo i energetyka 

20  

technologia żywności i 
żywienia 

20 

13. Dietetyka I stopnia ogólnoakademicki technologia żywności i 
żywienia 

73 technologia żywności i 
żywienia 

nauki o zdrowiu 27 

II stopnia ogólnoakademicki technologia żywności i 
żywienia 

58 technologia żywności i 
żywienia 

nauki o zdrowiu 42 

14. Doradztwo w 
obszarach wiejskich 

II stopnia ogólnoakademicki zootechnika i rybactwo 51 zootechnika i rybactwo 

rolnictwo i ogrodnictwo 33 

nauki o zarządzaniu i 
jakości 

16 

15. Ekoenergetyka I stopnia ogólnoakademicki inżynieria mechaniczna 51 inżynieria mechaniczna 

Inżynieria środowiska, 
górnictwo i energetyka 

49 

16. Ekonomia I stopnia ogóloakademicki/ 
praktyczny 

ekonomia i finanse 
 

90 
 

ekonomia i finanse 

nauki o zarządzaniu i 10 
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jakości 

17. Gastronomia i 
sztuka kulinarna 

I stopnia ogólnoakademicki technologia żywności i 
żywienia 

100 technologia żywności i 
żywienia 

18. Geodezja i 
kartografia 

I stopnia ogólnoakademicki 
praktyczny 

inżynieria lądowa i 
transport 

94 inżynieria lądowa i 
transport 

rolnictwo i ogrodnictwo 6 

19. Gospodarka 
przestrzenna 

I stopnia ogólnoakademicki rolnictwo i ogrodnictwo 54,8 
 

rolnictwo i ogrodnictwo 

geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

31 

architektura i urbanistyka 14,2 

II stopnia 
 

ogólnoakademicki rolnictwo i ogrodnictwo 53,8 rolnictwo i ogrodnictwo 

geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 
 

37,3 

architektura i urbanistyka 8,9 

20. Hipologia i 
jeździectwo 

I stopnia 
 

ogólnoakademicki zootechnika i rybactwo 100 zootechnika i rybactwo 

II stopnia 
 

ogólnoakademicki zootechnika i rybactwo 100 zootechnika i rybactwo 

21. Inżynieria 
chemiczna i 
procesowa 

I stopnia ogólnoakademicki inżynieria mechaniczna 82,9 inżynieria mechaniczna 

inżynieria chemiczna 17,1 

22. Inżynieria rolnicza i 
leśna 

I stopnia 
 

ogólnoakademicki inżynieria mechaniczna 73,21 inżynieria mechaniczna 

inżynieria środowiska, 
górnictwo i energetyka 

26,79 

II stopnia 
 

ogólnoakademicki inżynieria mechaniczna 69,44 inżynieria mechaniczna 

inżynieria środowiska, 
górnictwo i energetyka 

30,56 
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23. Inżynieria 
środowiska 

I stopnia 
 

ogólnoakademicki inżynieria środowiska, 
górnictwo i energetyka 

93 inżynieria środowiska, 
górnictwo i energetyka 

inżynieria mechaniczna 7 

II stopnia 
 
 

ogólnoakademicki inżynieria środowiska, 
górnictwo i energetyka 

93 inżynieria środowiska, 
górnictwo i energetyka 

inżynieria mechaniczna 7 

24. Inżynieria 
przemysłu 
spożywczego 

II stopnia ogólnoakademicki inżynieria mechaniczna 70 inżynieria mechaniczna 

technologia żywności i 
żywienia 

30 

25. Leśnictwo I stopnia 
 

ogólnoakademicki/
praktyczny 

nauki leśne 80 nauki leśne 

rolnictwo i ogrodnictwo 10 

inżynieria mechaniczna 5 

ekonomia i finanse 5 

26. Ochrona roślin i 
kontrola 
fitosanitarna 

II stopnia ogólnoakademicki rolnictwo i ogrodnictwo 100 rolnictwo i ogrodnictwo 

27. Ochrona 
środowiska 

I stopnia ogólnoakademicki zootechnika i rybactwo 51 zootechnika i rybactwo 

nauki biologiczne 34 

rolnictwo i ogrodnictwo 10 

inżynieria środowiska, 
górnictwo i energetyka 

5 

II stopnia ogólnoakademicki zootechnika i rybactwo 51 zootechnika i rybactwo 

nauki biologiczne 34 

rolnictwo i ogrodnictwo 10 

inżynieria środowiska, 
górnictwo i energetyka 

5 

28. Ogrodnictwo I stopnia ogólnoakademicki rolnictwo i ogrodnictwo 100 rolnictwo i ogrodnictwo 

II stopnia ogólnoakademicki rolnictwo i ogrodnictwo 100 rolnictwo i ogrodnictwo 

29. Rolnictwo I stopnia ogólnoakademicki rolnictwo i ogrodnictwo 100 rolnictwo i ogrodnictwo 

II stopnia ogólnoakademicki rolnictwo i ogrodnictwo 100 rolnictwo i ogrodnictwo 

30. Technologia I stopnia ogólnoakademicki technologia żywności i 100 technologia żywności i 
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żywności i żywienie 
człowieka 

żywienia żywienia 

II stopnia ogólnoakademicki technologia żywności i 
żywienia 

100 technologia żywności i 
żywienia 

31. Towaroznawstwo I stopnia ogólnoakademicki rolnictwo i ogrodnictwo 70,50 rolnictwo i ogrodnictwo 

ekonomia i finanse 12,38 

technologia żywności i 
żywienia 

7,61 

inżynieria mechaniczna 5,71 

zootechnika i rybactwo 3,8 

II stopnia ogólnoakademicki rolnictwo i ogrodnictwo 74,45 rolnictwo i ogrodnictwo 

ekonomia i finanse 21,11 

technologia żywności i 
żywienia 

4,44 

32. Transport i 
logistyka 

I stopnia ogólnoakademicki inżynieria mechaniczna 59,8 inżynieria mechaniczna 

inżynieria lądowa i 
transport 

40,2 

II stopnia ogólnoakademicki inżynieria mechaniczna 66,7 inżynieria mechaniczna 

inżynieria lądowa i 
transport 

33,3 

33. Turystyka i 
rekreacja 

I stopnia ogólnoakademicki rolnictwo i ogrodnictwo 56 rolnictwo i ogrodnictwo 

ekonomia i finanse 20 

nauki o kulturze fizycznej 16 

geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

8 

II stopnia ogólnoakademicki rolnictwo i ogrodnictwo 55 rolnictwo i ogrodnictwo 

ekonomia i finanse 21 

nauki o kulturze fizycznej 14 

geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 

10 
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przestrzenna 

34. Weterynaria jednolite magisterskie 
 

ogólnoakademicki weterynaria 100 weterynaria 

35.  Zarządzanie i 
inżynieria produkcji 

I stopnia ogólnoakademicki inżynieria mechaniczna 82,3 inżynieria mechaniczna 

nauki o zarządzaniu i 
jakości 

17,7 

II stopnia ogólnoakademicki inżynieria mechaniczna 70 inżynieria mechaniczna 

nauki o zarządzaniu i 
jakości 

30 

36. Zielarstwo i terapie 
roślinne 

I stopnia ogólnoakademicki rolnictwo i ogrodnictwo 100 rolnictwo i ogrodnictwo 

II stopnia ogólnoakademicki rolnictwo i ogrodnictwo 100 rolnictwo i ogrodnictwo 

37. Zielarstwo i 
fitotoprodukty 

I stopnia ogólnoakademicki rolnictwo i ogrodnictwo 100 rolnictwo i ogrodnictwo 

II stopnia ogólnoakademicki rolnictwo i ogrodnictwo 100 

38. Zielona urbanistyka II stopnia ogólnoakademicki rolnictwo i ogrodnictwo 60 rolnictwo i ogrodnictwo 

architektura i urbanistyka 30 

sztuki plastyczne i 
konserwacja dzieł sztuki 

10 

39. Zootechnika I stopnia ogólnoakademicki zootechnika i rybactwo 100 zootechnika i rybactwo 

II stopnia ogólnoakademicki zootechnika i rybactwo 100 zootechnika i rybactwo 

40. Equine 
Management and 
Care 

I stopnia ogólnoakademicki zootechnika i rybactwo 100 zootechnika i rybactwo 

41. Ogrodnictwo w 
języku angielskim/ 
rosyjskim 

I stopnia praktyczny rolnictwo i ogrodnictwo 100 rolnictwo i ogrodnictwo 

 

 


