
ZARZĄDZENIE NR 50 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 16 września 2019 r. 

w sprawie powołania rad programowych na kierunkach studiów realizowanych  

na Wydziale Biologii Środowiskowej 

 

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 ochrona środowiska w następującym 

składzie: 

1) Przewodniczący: prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek 

2) Członkowie: 

a) dr Magdalena Pogorzelec 

b) dr hab. Monika Tarkowska-Kukuryk 

c) dr hab. Robert Stryjecki 

d) dr hab. Magdalena Krauze 

e) dr hab. Andrzej Junkuszew, prof. uczelni  

f) dr hab. Witold Chabuz, prof. uczelni  

g) dr hab. Krystyna Piotrowska-Weryszko, prof. uczelni 

h) dr hab. Barbara Sowińska-Świrkosz 

i) Przedstawiciel studentów I stopnia  

j) Przedstawiciel studentów II stopnia. 

 

§2 

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

1) Przewodniczący: dr hab. Adam Bownik, prof. uczelni 

2) Członkowie: 

a) prof. dr hab. Barbara Pawlik-Skowrońska 

b) dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, prof. uczelni 

c) dr hab. Aneta Strachecka, prof. uczelni 

d) dr Edyta Buczyńska 

e) Przedstawiciel studentów I stopnia  

f) Przedstawiciel studentów II stopnia. 
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§3 

Powołuje się Radę programową dla kierunku studiów bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe 

w następującym składzie: 

1) Przewodniczący: dr hab. Renata Matraszek-Gawron, prof. uczelni 

2) Członkowie: 

a) dr hab. Marzena Masierowska, prof. uczelni  

b) dr hab. Piotr Kraska, prof. uczelni 

c) dr hab. Roman Prażak 

d) dr hab. Beata Zimowska, prof. uczelni  

e) dr hab. Wojciech Pęczuła, prof. uczelni 

f) prof. dr hab. Agnieszka Sujak 

g) dr hab. Danuta Kowalczyk-Pecka 

h) dr hab. Jolanta Król, prof. uczelni 

i) dr hab. Łukasz Jarosz 

j) dr hab. Armand Kasztelan 

k) Przedstawiciel studentów I stopnia. 

 

§4 

Powołuje się Radę programową dla kierunku studiów biokosmetologia w następującym 

składzie: 

1) Przewodniczący: dr hab. Jolanta Król, prof. uczelni 

2) Członkowie: 

a) dr hab. Mirosława Chwil 

b) dr Iwona Szot 

c) dr hab. Barbara Hawrylak-Nowak, prof. uczelni 

d) dr Magdalena Pogorzelec 

e) dr hab. Zbigniew Kobus 

f) dr Krzysztof Tutaj 

g) dr n. farm. Magdalena Walasek-Janusz 

h) dr hab. Paweł Sobczak, prof. uczelni 

i) dr Anna Stępniowska 

j) Przedstawiciel studentów I stopnia. 

 

 

§5 

Rady programowe, o których mowa w §1-§4 powołuje się na okres od 1 października 2019 r. 

do 30 września 2020 r. 
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§6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                REKTOR 

 

 

                                                                 /-/ PROF. DR HAB. ZYGMUNT LITWIŃCZUK 


