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W okresie podlegającym analizie do dyplomowych egzaminów inżynierskich przystąpiło 

ogółem 186 studentów, w tym 68 osób z kierunku rolnictwo (studia stacjonarne i 

niestacjonarne), 39 osób z kierunku ochrona środowiska (studia stacjonarne), 39 osób z 

kierunku architektura krajobrazu (studia stacjonarne) i 40 osób z kierunku leśnictwo (studia 

stacjonarne). Na wymienionych kierunkach osoby przystępujące do egzaminu dyplomowego 

uzyskały w jego wyniku ocenę pozytywną (zdały egzamin). 

Na studiach stacjonarnych na kierunku rolnictwo do egzaminu przystąpiło łącznie 48 

studentów. Ponad połowa z nich (27 osób, tj. 56%) uzyskała z egzaminu ocenę dobrą, a 11 osób 

(23%) ocenę dostateczną plus. Ocenę dobrą plus i bardzo dobrą otrzymało odpowiednio 5 i 3 

osoby (10 i 6), a najrzadziej uzyskiwaną oceną była ocena dostateczna (2 osoby, tj. 4,2%). 

Do egzaminu inżynierskiego na studiach niestacjonarnych kierunku rolnictwo przystąpiło 

20 osób. Wśród nich największy udział, bo aż 65%, miała grupa osób (w liczbach 

bezwzględnych - 13), które uzyskały ocenę dobrą. Odpowiednio 20% (4 osoby) i 15% (3 osoby) 

zdały egzamin na oceny dobrą plus i dostateczną plus. Zarówno ocen dostatecznych, jak i 

bardzo dobrych nie odnotowano. 

Rozkład ocen uzyskiwanych w analizowanym okresie przez dyplomantów kierunku 

ochrona środowiska był bardziej równomierny niż na rolnictwie, z zaznaczeniem, że dotyczył 

tylko ocen z zakresu od dostatecznej plus do bardzo dobrej (nie notowano ocen dostatecznych). 

Relatywnie najczęściej zdający otrzymywali ocenę dobrą (14 osób, tj. 36% ogólnej liczby 

dyplomantów tego kierunku). Ocenę dostateczną plus uzyskało 9 osób (23%), a oceny dobra 

plus i bardzo dobrą po 8 osób, czyli po 21% dyplomantów.  

Wyjątkowo wysoki poziom zdobytej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 

reprezentowali studenci architektury krajobrazu. W analizowanym okresie aż 41%  

dyplomantów tego kierunku, tj. 16 osób, zdało egzamin dyplomowy na ocenę bardzo dobrą i 

była to ocena najczęściej uzyskiwana przez dyplomantów tego kierunku. Drugą pozycję pod 

względem występowania zajmowała ocena dobra, którą otrzymała grupa 13 studentów (33%), 

a kolejną ocena dobra plus, uzyskana przez 9 dyplomantów (23%). Ocenę dostateczną plus w 

analizowanym okresie otrzymał tylko jeden student kierunku architektura krajobrazu, 

stanowiąc ok. 3% dyplomantów. Ocen dostatecznych nie odnotowano. 

Na kierunku leśnictwo największa liczba zdających egzamin dyplomowy w danym okresie 

uzyskała ocenę dobrą (18 osób, czyli 45%). Nieco mniej dyplomantów (12 osób, tj. 30%) 

uzyskało ocenę dobrą plus. Ocenę bardzo dobrą odnotowano u grupy 7 studentów (ok. 18% 



zdających na tym kierunku), a najrzadziej uzyskiwaną ocena była ocena dostateczna plus, która 

otrzymały 3 osoby (ok. 8%). Oceny dostatecznej nie odnotowano. 

 
Struktura ocen z egzaminu dyplomowego inżynierskiego – absolwenci z lutego 2016 

 
Liczba 
osób/udział 

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

Rolnictwo, studia stacjonarne I stopnia 
n = 48 3 5 27 11 2 0 
% 6,3 10,4 56,3 22,9 4,2 0,0 

Rolnictwo, studia niestacjonarne I stopnia 
n = 20 0 4 13 3 0 0 
% 0,0 20,0 65,0 15,0 0,0 0,0 

Ochrona środowiska, studia stacjonarne I stopnia 
n = 39 8 8 14 9 0 0 
% 20,5 20,5 35,9 23,1 0,0 0,0 

Architektura krajobrazu, studia stacjonarne I stopnia 
n = 39 16 9 13 1 0 0 
% 41,0 23,1 33,3 2,6 0,0 0,0 

Leśnictwo, studia stacjonarne I stopnia 
n = 40 7 12 18 3 0 0 
% 17,5 30,0 45,0 7,5 0,0 0,0 

 


