
Uchwała nr 96/2018-2019 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 28 czerwca 2019 r. 

w sprawie dostosowania programu studiów kierunku agrobiznes dla cykli kształcenia 

rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w 

ustawie 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), art. 268 ust. 2 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn.zm.) oraz uchwały nr 42/2018-2019 

Senatu UP w Lublinie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzania zmian do programów studiów 

pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich w UP w Lublinie rozpoczynających się od roku 

akademickiego 2019/2020, uchwala się co następuje:  

§ 1 

1. Ustala się program studiów dla kierunku agrobiznes na studiach pierwszego i drugiego 

stopnia o profilu ogólnoakademickim, dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku 

akademickiego 2019/2020. 

2. Opis efektów uczenia się na studiach pierwszego stopnia stanowi załącznik nr 1              

do niniejszej uchwały.  

3. Opis efektów uczenia się umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

4. Opis efektów uczenia się na studiach drugiego stopnia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 

uchwały.  

5. Szczegółową charakterystykę programu studiów pierwszego stopnia stanowi załącznik   

nr 4 do niniejszej uchwały. 

6. Szczegółową charakterystykę programu studiów drugiego stopnia stanowi załącznik nr 5 

do niniejszej uchwały. 

§ 2 

1. Studia pierwszego stopnia na kierunku agrobiznes są przyporządkowane do: 

1) dyscypliny naukowej rolnictwo i ogrodnictwo (51,7%) – dyscyplina wiodąca; 

2) dyscypliny naukowej ekonomia i finanse (48,3%). 
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2. Studia drugiego stopnia na kierunku agrobiznes są przyporządkowane do: 

1) dyscypliny naukowej rolnictwo i ogrodnictwo (52,4%) – dyscyplina wiodąca; 

2) dyscypliny naukowej ekonomia i finanse (47,6%). 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się dziekanowi Wydziału Agrobioinżynierii. 

 

§ 4 

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

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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