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 DECYZJA Nr 1/2023 

DZIEKANA WYDZIAŁU AGROBIOINŻYNIERII I NAUK O ZWIERZĘTACH 
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO 

w Siedlcach 
 

z dnia 12 stycznia 2023 roku 
 

w sprawie wyznaczenia nauczycieli akademickich do przewodniczenia  

komisjom przeprowadzającym egzaminy dyplomowe oraz powołania komisji  

do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych na Wydziale Agrobioinżynierii 

 i Nauk o Zwierzętach w roku akademickim 2022/2023  

 
 

 

Na podstawie § 55 ust. 3 pkt 5 Statutu UPH w związku z § 39 ust. 2-3 Regulaminu studiów, 

stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 352/2021 Senatu UPH z dnia 15 grudnia 2021 roku  

(ze zm.): 

 

1. Wyznaczam do przewodniczenia komisjom przeprowadzającym egzaminy dyplomowe 

inżynierskie na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach w roku akademickim 

2022/2023 następujących nauczycieli akademickich: 

1) dr hab. inż. Dorotę Banaszewską, Instytut Zootechniki i Rybactwa; 

2) dr hab. inż. Krzysztofa Pakułę, Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa. 

 

2. Powołuję komisje do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w roku akademickim 

2022/2023: 

 

1) na kierunku rolnictwo (studia stacjonarne pierwszego stopnia) w składzie: 

a) dr hab. inż. Krzysztof Pakuła, prof. uczelni – przewodniczący, 

b) dr hab. inż. Jacek Sosnowski, prof. uczelni – członek, 

c) dr hab. inż. Elżbieta Malinowska, prof. uczelni – członek; 

 

2) na kierunku zoopsychologia z animaloterapią (studia stacjonarne pierwszego stopnia)  

w składzie: 

1) dr hab. inż. Dorota Banaszewska, prof. uczelni – przewodnicząca, 

2) dr hab. inż. Roman Niedziółka, prof. uczelni – członek, 

3) dr Sabina Wieruszewska-Duraj – członek; 

 

3) na kierunku zootechnika (studia stacjonarne pierwszego stopnia) w składzie: 

1) dr hab. inż. Jacek Sosnowski – przewodniczący, 

2) dr hab. inż. Dorota Banaszewska – członek, 

3) prof. dr hab. Stanisław Kondracki – członek; 



 

4) na kierunku zootechnika (studia niestacjonarne pierwszego stopnia) w składzie: 

1) dr hab. inż. Dorota Banaszewska, prof. uczelni – przewodnicząca, 

2) prof. dr hab. Stanisław Socha – członek, 

3) dr hab. inż. Katarzyna Andraszek – członek. 

 

3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

          DZIEKAN 

 

      dr hab. inż. Jacek Sosnowski 
                 profesor uczelni 

 


