
Zarządzenie nr  89 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 27 września 2021 r. 

w sprawie powołania kierowników studiów podyplomowych i innych form kształcenia   

w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie  

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce  (Dz.U. 

2018 r. Poz. 1668 z późn. zm.), §101 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, §5 ust. 1 

Regulaminu Studiów Podyplomowych oraz §6 ust. 1  Regulaminu Kształcenia Specjalistycznego i Innych Form 

Kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Na kierowników studiów podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie 

powołuję:  

1. prof. dr hab. Jolantę Król – na kierownika studiów podyplomowych „Analityka, 

bezpieczeństwo i certyfikacja żywności”; 

2. prof. dr. hab. Stanisława Winiarczyka – na kierownika studiów podyplomowych 

„Studia specjalizacyjne z zakresu chorób psów i kotów”; 

3. dr hab. Sylwię Andruszczak, prof. uczelni – na kierownika studiów podyplomowych  

„Studia rolnicze dla absolwentów kierunków nierolniczych”; 

4. dr hab. Małgorzatę Karwowską, prof. uczelni – na kierownika studiów 

podyplomowych „Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności”; 

5. dr. hab. Artura Serafina – na kierownika studiów podyplomowych „Ocena 

oddziaływania i zarzadzanie środowiskiem”; 

6. dr Renatę Komstę – na kierownika studiów podyplomowych „Radiologia 

weterynaryjna”. 

§ 2 

Na kierowników kursów dokształcających w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie 

powołuję:  

1. prof. dr hab. Iwonę Janczarek – na kierownika kursu dokształcającego „Masaż 

sportowy  i relaksacyjny koni”; 

2. prof. dr hab. Iwonę Janczarek – na kierownika kursu dokształcającego „Szkolenie 

konia metoda Silversand Horsemanship”. 
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§ 3 

Kierownicy, o których mowa w § 1 i 2 zostają powołani na okres od 1 października 2021 r.  

do 30 września 2023 r. 

§ 4 

 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Studenckich i Dydaktyki. 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r. 

 

 

 

 

                 REKTOR 

 

 

/-/ Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


