
ZARZĄDZENIE NR 10 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 1 lutego 2021 r. 

w sprawie powołania rad programowych na kierunkach studiów realizowanych  

na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki 

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

§1 

Powołuje się Radę programową dla kierunku studiów bezpieczeństwo i higiena pracy              

w następującym składzie: 

1) Przewodniczący: prof. dr hab. Anna Chmielowiec-Korzeniowska 

2) Członkowie: 

a) prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek 

b) dr inż. Piotr Maksym 

c) dr hab. Grzegorz Maj, prof. uczelni 

d) prof. dr hab. Andrzej Woźniak 

e) Przedstawiciel studentów I stopnia 

f) Przedstawiciel studentów II stopnia. 

 

§2 

 

Powołuje się Radę programową dla kierunku studiów hipologia i jeździectwo wraz                  

ze specjalnością Horse Usage w następującym składzie:  

1) Przewodniczący: prof. dr hab. Iwona Janczarek 

2) Członkowie: 

a) dr hab. Izabela Wilk, prof. uczelni 

b) dr Paweł Różański  

c) mgr inż. Anna Wiśniewska 

d) Przedstawiciel studentów I stopnia 

e) Przedstawiciel studentów II stopnia. 

 

§3 

Powołuje się Radę programową dla kierunku studiów aktywność fizyczna i agroturystyka 

kwalifikowana w następującym składzie: 

1) Przewodniczący: prof. dr hab. Anna Czech  

2) Członkowie: 

a) prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog 

b) dr hab. Rafał Rowiński, prof. uczelni 

c) dr inż. Elżbieta Wnuk-Pawlak 

d) dr hab. Wiktor Bojar 

e) dr Bożena Bednarska 

f) Przedstawiciel studentów I stopnia. 
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§4 

Powołuje się Radę programową dla kierunku studiów Equine Management and Care                

w następującym składzie: 

1) Przewodniczący: dr hab. Katarzyna Strzelec, prof. uczelni 

2) Członkowie: 

a) prof. dr hab. Anna Stachurska 

b) dr hab. Izabela Wilk, prof. uczelni 

c) dr hab. Monika Budzyńska, prof. uczelni 

d) Przedstawiciel studentów I stopnia. 

 

§5 

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

1) Przewodniczący: prof. dr hab. Renata Klebaniuk 

2) Członkowie: 

a) prof. dr hab. Marek Babicz 

b) dr hab. Witold Chabuz, prof. uczelni 

c) dr hab. Justyna Batkowska, prof. uczelni 

d) dr Piotr Stanek 

e) Przedstawiciel studentów I stopnia 

f) Przedstawiciel studentów II stopnia. 

 

§6 

Powołuje się Radę programową dla kierunku studiów Animal Science and Dairy Production 

w następującym składzie: 

1. Przewodniczący: dr inż. Edyta Kowalczuk-Vasilev 

2. Członkowie: 

a) prof. dr hab. Andrzej Junkuszew 

b) dr hab. Aneta Brodziak, prof. uczelni 

c) dr hab. Łukasz Wlazło, prof. uczelni 

d) dr Wioletta Sawicka-Zugaj 

e) dr Anna Stępniowska 

f) Przedstawiciel studentów I stopnia. 

 

§7 

Powołuje się Radę programową dla kierunku studiów bezpieczeństwo i certyfikacja żywności 

w następującym składzie: 

1) Przewodniczący: dr hab. Piotr Domaradzki, prof. uczelni 

2) Członkowie: 

a) prof. dr hab. Mariusz Florek 

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

c) dr Anna Teter 

d) prof. dr hab. Cezary Kwiatkowski 

e) Przedstawiciel studentów I stopnia 

f) Przedstawiciel studentów II stopnia. 
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§8 

Powołuje się Radę programową dla kierunku studiów zarządzanie w produkcji                                   

i przetwórstwie mleka w następującym składzie: 

1) Przewodniczący: dr hab. Aneta Brodziak, prof. uczelni 

2) Członkowie: 

a) prof. dr hab. Joanna Barłowska 

b) prof. dr hab. Jolanta Król 

c) dr hab. Ewa Januś, prof. uczelni 

d) dr Anna Teter 

e) prof. dr hab. Stanisław Mleko 

f) Przedstawiciel studentów II stopnia. 

 

 

§9 

Powołuje się Radę programową dla kierunku studiów doradztwo w obszarach wiejskich          

w następującym składzie: 

1) Przewodniczący: dr hab. Wiktor Bojar 

2) Członkowie: 

a) dr inż. Krzysztof Patkowski 

b) prof. dr hab. Andrzej Woźniak 

c) dr hab. inż. Zbigniew Jarosz 

d) dr Anna Kobiałka 

e) dr Paulina Nazar 

f) Przedstawiciel studentów II stopnia. 

 

§10 

Powołuje się Radę programową dla kierunku studiów pielęgnacja zwierząt i animaloterapia 

w następującym składzie: 

1) Przewodniczący: dr hab. Iwona Rozempolska-Rucińska, prof. uczelni 

2) Członkowie: 

a) dr inż. Damian Zieliński 

b) dr Wioletta Sawicka-Zugaj 

c) mgr inż. Ewelina Tkaczyk 

d) prof. dr hab. Izabela Polkowska 

e) dr hab. Marta Wójcik, prof. uczelni 

f) Przedstawiciel studentów I stopnia. 

 

§11 

Powołuje się Radę programową dla kierunku studiów behawiorystyka zwierząt                            

w następującym składzie: 

1) Przewodniczący: dr hab. Mirosław Karpiński, prof. uczelni 

2) Członkowie: 

a) dr hab. Iwona Rozempolska-Rucińska, prof. uczelni 

b) dr Weronika Maślanko 

c) dr Wanda Krupa 

d) dr hab. Witold Chabuz, prof. uczelni 
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e) Przedstawiciel studentów I stopnia 

f) Przedstawiciel studentów II stopnia. 

 

§12 

Powołuje się Radę programową dla kierunku studiów pszczelarstwo w agroekosystemach                            

w następującym składzie: 

1) Przewodniczący: dr hab. Krzysztof Olszewski, prof. uczelni 

2) Członkowie: 

a) prof. dr hab. Grzegorz Borsuk 

b) prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog 

c) dr hab. Izabela Kot, prof. uczelni 

d) dr hab. Mirosława Chwil, prof. uczelni 

e) Przedstawiciel studentów I stopnia. 

 

§13 

Traci moc Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 16 

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

realizowanych na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki. 

 

§14 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                REKTOR 

 

 

 

                                                               /-/ PROF. DR HAB. KRZYSZTOF KOWALCZYK 

 


