
 
 

Uchwała nr 24/2022 

Rady Programowej Kierunku Studiów Architektura Krajobrazu 

z dnia 4 listopada 2022 r. 

 

w sprawie określenia terminarza wyboru tematów prac dyplomowych 
na kierunku Architektura krajobrazu 

 

Na podstawie § 46 ust. 7 pkt. 3 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Załącznik 
do uchwały nr 318/2019 Senatu UPP ) Rada Programowa ustala, co następuje: 

 

§ 1 

Określa terminarz wyboru tematów prac dyplomowych dla studentów pierwszego stopnia 
studiów stacjonarnych, kończących studia w roku akademickim 2023/2024. 

§ 2 

Załącznik stanowi integralną część niniejszej Uchwały. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Głosowanie przeprowadzono w trybie zdalnym 04.11.2022 

W glosowaniu wzięło udział 15 osób (na 23 uprawnione), za opowiedziało się 15 osób, brak 
było głosów przeciwnych, brak głosów wstrzymujących. 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Programowej Kierunku 
Studiów Architektura Krajobrazu 

 

dr hab. inż. arch. Agnieszka Wilkaniec  



 
 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 24/2022 Rady Programowej Kierunku Studiów Architektura 
Krajobrazu z dnia 4 listopada 2022r. 

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 
studia stacjonarne, początek realizacji pracy inżynierskiej w roku akademickim 2022/2023 
 

Lp. Bloki przedmiotowe 
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1. 

PROJEKTOWANIE OBIEKTÓW 
ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 

+ KONSERWACJA I REWALORYZACJA 
OGRODÓW ZABYTKOWYCH 

 
Prof. UPP dr hab. Piotr Urbański 

15 

• Terenów Zieleni i Architektury 
Krajobrazu 

9 

• Botaniki 5 

• Roślin Ozdobnych, Dendrologii i 
Sadownictwa 

7 

• Entomologii i Ochrony 
Środowiska  

5 

2. 

PROJEKTOWANIE OBIEKTÓW 
ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 

+ KONSERWACJA I REWALORYZACJA 
OGRODÓW ZABYTKOWYCH 

 
prof. dr hab. Barbara Szpakowska 

15 

• Terenów Zieleni i Architektury 
Krajobrazu 

9 

• Botaniki 5 

• Roślin Ozdobnych, Dendrologii i 
Sadownictwa 

7 

• Entomologii i Ochrony 
Środowiska 

5 

3. 
 

PIELĘGNOWANIE OBIEKTÓW 
ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 
+ BUDOWNICTWO OGRODOWE 

I INSTALACJE BUDOWLANE 
 

prof. UPP dr hab. Leszek Bednorz 

15 

• Terenów Zieleni i Architektury 
Krajobrazu 

9 

• Botaniki 5 
• Roślin Ozdobnych, Dendrologii i 

Sadownictwa 
7 

• Entomologii i Ochrony 
Środowiska 

5 

• Fizjologii Roślin 2 
Zakres egzaminu inżynierskiego: 
jest zbieżny z nazwami bloków przedmiotowych. 

 

Seminarium dyplomowe 
 

W ramach seminariów w semestrze VI i VII (45 godzin) – 25 godzin przeznaczone jest na omówienie sposobu 
realizacji prac inżynierskich, natomiast 20 godzin na przygotowanie do egzaminu inżynierskiego z przedmiotów 
w ramach poszczególnych grup.  
 

Zgłaszanie tematów prac inżynierskich i ustalenie listy studentów  
realizujących temat w danej grupie 

- do 21 listopada 2022 r. – kierownik grupy inżynierskiej przyjmuje tematy prac inżynierskich; 
- od 25 listopada do 4 grudnia 2022 r. – termin zgłaszania się studentów by zapisać się na wybrany 

(1) temat i kontakt z opiekunem pracy. Studenci zapisują się tylko u kierownika grupy 
inżynierskiej; 

- od 5 do 15 grudnia 2022 r. – termin weryfikacji zgłoszeń (przy większym zainteresowaniu 
konkretnym tematem należy wziąć pod uwagę średnią ocen ze studiów); 

- do 17 grudnia 2022 r. – kierownik grupy inżynierskiej przekazuje do Dziekanatu oraz do 
zainteresowanych Katedr listę studentów z przypisanym tematem pracy inżynierskiej; 

- do 10 stycznia 2023 r.– opiekunowie prac przekazują kierownikowi grupy karty pracy dyplomowej; 
- do 13 stycznia 2023 r. – opiekun grupy inżynierskiej przekazuje karty do dziekanatu; 



 
 

- do 15 stycznia 2023 r. – przekazanie kart prac dyplomowych z dziekanatu do Rady Programowej 
Kierunku; 

- do 25 stycznia 2023 r. – przekazanie kart prac dyplomowych Prodziekanowi. 
 


