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W lutym 2017 roku do egzaminów dyplomowych inżynierskich przystąpiło ogółem 149 

osób, w tym 57 studentów kierunku rolnictwo (studia stacjonarne i niestacjonarne), 14 

studentów z kierunku ochrona środowiska (studia stacjonarne), 35 studentów z kierunku 

architektura krajobrazu (studia stacjonarne) i 43 studentów z kierunku leśnictwo (studia 

stacjonarne). Wskazane grupy dyplomantów egzamin dyplomowy zaliczyły na ocenę 

pozytywną, a więc co najmniej dostateczną. 

Na studiach stacjonarnych na kierunku rolnictwo do egzaminu przystąpiło łącznie 48 

studentów. Spośród nich najliczniejsza grupa, bo 23 osoby, stanowiące łącznie 48% wszystkich 

dyplomantów tej formy studiów, uzyskała z egzaminu ocenę dobrą. Druga pod względem 

występowania była ocena dobra plus, którą otrzymało 11 osób (23%), a następną w kolejności 

ocenę dostateczną plus uzyskało 9 studentów (19%). Niewielu, bo tylko 4 dyplomantów (8%) 

zdało egzamin z wynikiem bardzo dobrym, ale najniższą ocenę dostateczną otrzymał zaledwie 1 

student (2%). 

Nieliczna, bo obejmująca tylko 9 osób, była grupa dyplomantów kończących studia 

niestacjonarne na kierunku rolnictwo. Spośród tej grupy 7 osób (tj. 78%) otrzymało na 

egzaminie dyplomowym ocenę dostateczną plus, a pozostałe 2 osoby (tj. 22%) zaliczyły ten 

egzamin na ocenę dobrą. Ocen dobrych plus i bardzo dobrych, ale także dostatecznych nie 

odnotowano. 

W nielicznej grupie dyplomantów kończących studia I stopnia na kierunku ochrona 

środowiska najwięcej osób (5, tj. 36%) zadało egzamin z wynikiem dobrym. W rozkładzie 

frekwencji kolejne miejsca zajmowały oceny dobra plus i dostateczna plus, które odpowiednio 

uzyskało 29 (4 osoby) i 21% (3 osoby) dyplomantów. Bardzo dobry wynik z egzaminu 

dyplomowego uzyskało 2 studentów (tj. 14% zdających). Żaden ze zdających egzamin 

dyplomowy nie otrzymał oceny dostatecznej.  

Spośród dyplomantów kierunku architektura krajobrazu 43% (tj. 15 osób) uzyskało ocenę 

dobrą plus, a 40% (14 osób) – ocenę dobrą. Ocenę bardzo dobrą otrzymało 5 osób, co stanowiło 

14% dyplomantów tego kierunku. Tylko 1 student otrzymał ocenę dostateczną plus. Również 

na tym kierunku nie odnotowano oceny dostatecznej. 

Na kierunku leśnictwo przeważająca liczba zdających egzamin dyplomowy w 

analizowanym okresie uzyskała ocenę dobrą (34 osoby, 79% grupy). Poza tym, 14 osób (tj. 

14%) zdało egzamin z wynikiem dobry plus, a 3 osoby (7%) – z wynikiem dostateczny plus. 

Ocen bardzo dobra i dostateczna nie odnotowano w analizowanym okresie.  



Struktura ocen z egzaminu dyplomowego inżynierskiego – absolwenci z lutego 2017 
 
Liczba 
osób/udział 

Skala ocen 
5 4,5 4 3,5 3 2 

Rolnictwo, studia stacjonarne I stopnia 
n = 48 4 11 23 9 1 0 
% 8,3 22,9 47,9 18,8 2,1 0,0 

Rolnictwo, studia niestacjonarne I stopnia 
n = 9 0 0 2 7 0 0 
% 0,0 0,0 22,2 77,8 0,0 0,0 

Ochrona środowiska, studia stacjonarne I stopnia 
n = 14 2 4 5 3 0 0 
% 14,3 28,6 35,7 21,4 0,0 0,0 

Architektura krajobrazu, studia stacjonarne I stopnia 
n = 35 5 15 14 1 0 0 
% 14,3 42,9 40,0 2,9 0,0 0,0 

Leśnictwo, studia stacjonarne I stopnia 
n = 43 0 6 34 3 0 0 
% 0,0 14,0 79,1 7,0 0,0 0,0 
 


