
Zakres i forma egzaminu dyplomowego 

na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej 

 

obowiązuje od roku akademickiego 2021/22 

 

dokument opracowany został zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku 

(Dz. U. 2018 poz. 1668), Statutem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (zarządzenie Rektora nr 73/2020 – 

tekst jednolity) oraz Regulaminem Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Uchwala Senatu nr 

319/2019), Zarządzeniem Rektora (188/2019) oraz Uczelnianym Systemem Zapewnienia i Doskonalenia Jakości 

Kształcenia (uchwała nr 21/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 21 listopada 2012 r.). 

 

1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem państwowym, ustnym, zdawanym przed Komisją 

Egzaminacyjną. W skład Komisji wchodzą: przewodniczący, którym jest Przewodniczący 

Rady Programowej lub inna osoba wskazana przez Prodziekana ds. studiów (§ 51 RS UP) 

i co najmniej dwóch egzaminatorów. 

2. Egzamin odbywa się według następującego porządku:  

• przewodniczący komisji dopuszcza dyplomanta do egzaminu po stwierdzeniu, że 

wszystkie wymogi formalne zostały spełnione, a praca dyplomowa została oceniona 

pozytywnie; 

• dyplomant przedstawia główne tezy swojej pracy – zawierające jasny i zwięzły opis 

problemu badawczego (celu i zakresu pracy), metodyki badań oraz uzyskanych 

wyników; prezentacja pracy powinna być przygotowana z użyciem technik 

multimedialnych; 

• po zakończeniu prezentacji następuje dyskusja merytoryczna nad pracą (głównie 

odpowiedzi na uwagi recenzenta); 

• dyplomant podczas egzaminu inżynierskiego losuje łącznie trzy pytania (zagadnienia) 

ustalone przez Radę Programową Kierunku Studiów: dwa z zakresu pytań ogólnych 

obejmujących zakresem całość zagadnień realizowanych podczas studiów I stopnia 

oraz jedno pytanie z zakresu zgodnego z wybraną grupą seminaryjną. Zagadnienia 

egzaminacyjne umieszczane są na stronie Wydziału przynajmniej 3 miesiące przed 

planowaną obroną; 

• dyplomant podczas egzaminu magisterskiego losuje dwa pytania (zagadnienia) 

ustalone przez Radę Programową Kierunku Studiów: jedno pytanie ogólne obejmujące 

zakresem całość zagadnień realizowanych podczas studiów II stopnia i jedno pytanie 

z zakresu obranej specjalizacji. Zagadnienia egzaminacyjne umieszczane są na stronie 

Wydziału przynajmniej 3 miesiące przed planowaną obroną; 

• komisja dokonuje oceny przebiegu egzaminu i wystawia ocenę zgodnie z § 52 RS UP, 

a następnie ogłasza wynik. 

3. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z odpowiedzi na wylosowane pytania 

egzaminacyjne lub z dyskusji nad pracą, prodziekan ds. studiów wyznacza drugi termin 

egzaminu dyplomowego. Jest to termin ostateczny (§51 ust. 9 RS UP). 

4. Powtórny egzamin dyplomowy nie może odbyć się wcześniej niż przed upływem jednego 

miesiąca i nie później niż trzy miesiące od daty pierwszego egzaminu  (§51 ust. 10 RS UP). 

 

W sprawach nieunormowanych niniejszym dokumentem zastosowanie mają zapisy 

Regulaminu Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 


