
ZARZĄDZENIE NR 56 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 27 września 2019 r. 

w sprawie powołania rad programowych na kierunkach studiów realizowanych  

na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 

Na podstawie §53 Statutu przyjętego uchwałą nr 88/2018-2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zarządza się co 

następuje: 

§1 

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

1. Przewodniczący: dr hab. Ewa Król, prof. uczelni 

2. Członkowie: 

a) dr hab. Robert Gruszecki 

b) dr hab. Magdalena Kapłan 

c) dr hab. Zbigniew Jarosz 

d) dr hab. Izabela Kot 

e) dr Tomasz Lipa 

f) dr Marzena Parzymies 

g) Przedstawiciel studentów I stopnia 

h) Przedstawiciel studentów II stopnia. 

 

§2 

Powołuje się Radę programową dla kierunku studiów architektura krajobrazu                        

w następującym składzie: 

1. Przewodniczący: dr hab. inż. Małgorzata Milecka, prof. uczelni  

2. Członkowie:  

a) prof. dr hab. Jan Rylke  

b) dr hab. Katarzyna Golan, prof. uczelni  

c) dr hab. Mariusz Szmagara  

d) dr Karolina Pitura  

e) dr Ewelina Widelska  

f) dr Seweryn Malawski  

g) Przedstawiciel studentów I stopnia 

h) Przedstawiciel studentów II stopnia. 

 

§3 

Powołuje się Radę programową dla kierunku studiów zielarstwo i fitoprodukty                          

w następującym składzie: 

1. Przewodniczący: dr hab. Agnieszka Najda, prof. uczelni 

2. Członkowie: 

a) dr hab. Ewa Zalewska, prof. uczelni 
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b) dr hab. Andrzej Sałata 

c) dr hab. Grażyna Zawiślak  

d) dr Iwona Szot 

e) dr Karolina Pitura 

f) dr nauk farm. Magdalena Walasek-Janusz 

g) Przedstawiciel studentów I stopnia 

h) Przedstawiciel studentów II stopnia. 

 

§4 

Powołuje się Radę programową dla kierunku studiów sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne  

w następującym składzie: 

1. Przewodniczący: prof. dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak  

2. Członkowie: 

a) dr hab. Mirosława Chwil  

b) dr hab. Paweł Szot  

c) dr Margot Dutkiewicz  

d) dr Paulina Hortyńska  

e) dr Seweryn Malawski 

f) Przedstawiciel studentów I stopnia. 

 

§5 

Powołuje się Radę programową dla kierunku studiów ochrona roślin i kontrola fitosanitarna 

w następującym składzie: 

1. Przewodniczący: dr hab. Edyta Górska-Drabik, prof. uczelni 

2. Członkowie:  

a) dr hab. Agnieszka Jamiołkowska, prof. uczelni 

b) dr hab. Barbara Skwaryło-Bednarz 

c) dr hab. Renata Matraszek-Gawron, prof. uczelni 

d) dr hab. Katarzyna Kmieć 

e) dr Dariusz Wach 

f) Przedstawiciel studentów II stopnia. 

 

§6 

Powołuje się Radę programową dla kierunku studiów zielona urbanistyka/Green Urban 

Planning w następującym składzie: 

1. Przewodniczący: dr hab. Wojciech Durlak  

2. Członkowie: 

a) dr inż. arch. Renata Jóźwik 

b) dr Paulina Hortyńska  

c) dr Natalia Kot  

d) dr Agnieszka Szczurowska  

e) mgr Kamila Rojek  
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f) Przedstawiciel studentów II stopnia. 

 

§7 

Powołuje się Radę programową dla kierunku studiów hortitechniki precyzyjne                             

w następującym składzie: 

1. Przewodniczący: dr hab. Andrzej Sałata 

2. Członkowie: 

a) prof. dr hab. Bohdan Dobrzański 

b) dr hab. Zbigniew Jarosz 

c) dr Piotr Kiczorowski 

d) dr Tomasz Lipa 

e) dr Adam Węgrzyn 

f) Przedstawiciel studentów II stopnia. 

 

§8 

Powołuje się Radę programową dla kierunku studiów Horticulture/Садоводство                         

w następującym składzie: 

1. Przewodniczący: dr hab. Elżbieta Mielniczuk 

2. Członkowie: 

a) dr hab. Marzena Masierowska, prof. uczelni 

b) dr hab. Agnieszka Najda, prof. uczelni 

c) dr hab. Beata Zimowska, prof. uczelni 

d) dr hab. Zbigniew Jarosz 

e) dr Marek Kopacki 

f) Przedstawiciel studentów I stopnia. 

 

§9 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r. 

 

 

 

 

                                                                REKTOR 

 

 

                                                           /-/ PROF. DR HAB. ZYGMUNT LITWIŃCZUK 

 


