
 

Zakres i forma egzaminu dyplomowego na kierunku Ogrodnictwo 

 

Egzamin dyplomowy kończący studia pierwszego stopnia odbywa się przed komisją 

powołaną przez dziekana, w której skład wchodzi przewodniczący i nie mniej niż dwóch 

egzaminatorów. Przewodniczącym komisji jest dziekan lub prodziekan. Egzamin inżynierski 

jest egzaminem ustnym, w trakcie którego student odpowiada na trzy wylosowane pytania. 

z zakresu tematyki realizowanej w grupie inżynierskiej, a wybranej przez studenta w piątym 

semestrze studiów. 

Egzamin dyplomowy kończący studia drugiego stopnia odbywa się przed komisją powołaną 

przez dziekana, w której skład wchodzi przewodniczący, opiekun pracy magisterskiej oraz 

co najmniej dwóch egzaminatorów w tym recenzent. Przewodniczącym komisji jest dziekan 

lub prodziekan. Egzamin magisterski jest egzaminem ustnym. Składa się z dyskusji nad pracą 

oraz egzaminu z zakresu tematyki związanej ze specjalizacją (grupą magisterską) wybraną 

przez studenta na pierwszym semestrze studiów. Student odpowiada na dwa wylosowane 

pytania. Egzamin magisterski na studiach anglojęzycznych odbywa się w języku angielskim. 

Na uzasadniony wniosek studenta, egzamin dyplomowy może odbyć się w języku obcym. 

 

 

Zakres i forma egzaminu dyplomowego na kierunku Architektura Krajobrazu 

 

Egzamin dyplomowy kończący studia pierwszego stopnia odbywa się przed komisją 

powołaną przez dziekana, w której skład wchodzi przewodniczący i nie mniej niż dwóch 

egzaminatorów. Przewodniczącym komisji jest dziekan lub prodziekan. Egzamin inżynierski 

jest egzaminem ustnym, w trakcie którego student odpowiada na trzy wylosowane pytania 

z zakresu tematyki związanej z grupą inżynierską wybraną przez niego na piątym semestrze 

studiów. 

Egzamin dyplomowy kończący studia drugiego stopnia odbywa się przed komisją powołaną 

przez dziekana, w której skład wchodzi przewodniczący, opiekun pracy magisterskiej oraz 

co najmniej dwóch egzaminatorów w tym recenzent. Przewodniczącym komisji jest dziekan 

lub prodziekan. Egzamin magisterski jest egzaminem ustnym. Składa się z dyskusji nad pracą 

oraz egzaminu z zakresu tematyki związanej ze specjalizacją (blokiem) wybraną przez 

studenta na pierwszym semestrze studiów. Student odpowiada na dwa wylosowane pytania. 

Na uzasadniony wniosek studenta, egzamin dyplomowy może odbyć się w języku obcym. 

 

 

 

 

 



Zakres i forma egzaminu dyplomowego na kierunku Medycyna roślin 

 

 

Egzamin dyplomowy kończący studia pierwszego stopnia odbywa się przed komisją 

powołaną przez dziekana, w której skład wchodzi przewodniczący oraz nie mniej niż dwóch 

egzaminatorów. Przewodniczącym komisji jest dziekan lub prodziekan. Egzamin inżynierski 

jest egzaminem ustnym, w trakcie którego student odpowiada na trzy wylosowane pytania 

z zakresu tematyki realizowanej w grupie inżynierskie, a wybranej przez studenta w piątym 

semestrze studiów. 

Egzamin dyplomowy kończący studia drugiego stopnia odbywa się przed komisją powołaną 

przez dziekana, w której skład wchodzi przewodniczący, opiekun pracy magisterskiej oraz co 

najmniej dwóch egzaminatorów, w tym recenzent. Przewodniczącym komisji jest dziekan lub 

prodziekan. Egzamin magisterski jest egzaminem ustnym. Składa się z dyskusji nad pracą 

oraz egzaminu z zakresu tematyki związanej ze specjalizacją (grupą magisterską) wybraną 

przez studenta na pierwszym semestrze studiów. Student odpowiada na dwa wylosowane 

pytania.  

Na uzasadniony wniosek studenta, egzamin dyplomowy może odbyć się w języku obcym. 

 


