
Zarządzenie nr 106 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 30 września 2022 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. z 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 i innych form kształcenia w Uniwersytecie 

Przyrodniczym w Lublinie powołuję:  

1. dr hab. Sylwię Okoń, prof. uczelni – na kierownika studiów podyplomowych: 

Diagnostyka molekularna; 

2. dr hab. Annę Mazurek-Kusiak, prof. uczelni – na kierownika kursu: Przewodnik 

turystyki rowerowej; 

3. prof. dr hab. Małgorzatę Kwiecień – na kierownika kursu: Kurs pedagogiczny dla 

instruktorów praktycznej nauki zawodu; 

4. prof. dr hab. Renatę Klebaniuk – na kierownika szkolenia: Szkolenie łączone dla osób 

wykonujących czynności związane z wykorzystaniem zwierząt do celów naukowych 

lub edukacyjnych; 

5. prof. dr hab. Magdalenę Gryzińską – na kierownika studiów podyplomowych: 

Genetyka sądowa; 

6. dr. hab. Łukasza Wlazło, prof. uczelni – na kierownika kursu: Audytor wewnętrzny 

systemu zarządzania bhp; 

7. dr hab. Mariana Flisa, prof. uczelni – na kierownika studiów podyplomowych: Szkody 

w gospodarstwach rolnych i ich szacowanie; 

8. dr hab. Grażynę Zawiślak – na kierownika studiów podyplomowych: Hortiterapia; 

9. dr. hab. Roberta Gruszeckiego – na kierownika studiów podyplomowych: Rolnictwo 

ekologiczne; 

10. dr Monikę Michalak-Majewską - na kierownika studiów podyplomowych: Żywienie 

człowieka i dietetyka. 

§ 2 

Kierownicy, o których mowa w § 1 zostają powołani na okres od 1 października 2022 r. do 30 

września 2024 r. 

§ 3 

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

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r. 

 

                                     REKTOR 

 

 

               /-/ prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk 


