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1. 

OGRODNICTWO 

 

Prof. dr hab. Marek Siwulski 

21 

• Warzywnictwa (5h)  7 

• Fitopatologii i Nasiennictwa (5h)  7 

• Entomologii i Ochrony Środowiska 6 

• Roślin Ozdobnych, Dendrologii i 

Sadownictwa (10h) 

8 

• Fizjologii Roślin 5 

• Botaniki 5 

 
 

Zakres egzaminu inżynierskiego: 

Rośliny ozdobne + Warzywnictwo + Sadownictwo + Nasiennictwo + Szkółkarstwo 

 

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. Podział godzin, 

przeznaczonych na przygotowanie do egzaminu między poszczególne Katedry podano w nawiasach. 

 
 

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 5 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 6 do 15 grudnia 2022 r. – termin weryfikacji zgłoszeń (przy większym zainteresowaniu 

konkretnym tematem należy wziąć pod uwagę średnią ocen ze studiów); 

- do 16grudnia 2022 r. – kierownik grupy inżynierskiej przekazuje do Dziekanatu oraz do 

zainteresowanych Katedr listę studentów z przypisanym tematem pracy inżynierskiej; 

- do 22 grudnia 2022 r. – kierownik grupy inżynierskiej przekazuje do zainteresowanych Katedr listę 

studentów z przypisanym tematem pracy inżynierskiej; 

- do 13 stycznia 2023 r.– opiekunowie prac przekazują kierownikowi grupy karty pracy dyplomowej; 

- do 16 stycznia 2023 r. – opiekun grupy inżynierskiej przekazuje karty do dziekanatu; 

- do 16 stycznia 2023 r. – przekazanie kart prac dyplomowych z dziekanatu do Rady Programowej 

Kierunku Studiów; 

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

 

 

  



Formularz F1 

 

Terminarz dyplomowania1 

dla osób kończących studia w roku akademickim 2023/2024 

na kierunku ogrodnictwo i architektura krajobrazu  

studia stacjonarne pierwszego stopnia 

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii 

 

 

Działanie Termin do: 

1. Opracowanie i ogłoszenie tematów prac dyplomowych. 25 listopada 2022 r. 

2. Przygotowanie karty pracy dyplomowej i złożenie jej w 
dziekanacie. 

13 stycznia 2023 r. 

3. Zaakceptowanie tematów przez przewodniczącego RPKS. 20 stycznia 2023 r. 

4. Zatwierdzenie tematów przez prodziekana ds. studiów. 27 stycznia 2023 r. 

5. Sprawdzenie pracy przez promotora w Jednolitym Systemie 
Antyplagiatowym (JSA). 

przed złożeniem 

pracy w 

dziekanacie 

6. Złożenie prac dyplomowych w dziekanacie wraz z raportem JSA. do 12.01.2024 r., ale 

nie później niż 2 tyg. 

przed planowanym 

egzaminem 

dyplomowym 

7. Umieszczenie przez dyplomanta wersji elektronicznej pracy 
w Wirtualnym Dziekanacie. 

nie później niż 3 dni 

przed planowanym 

egzaminem 

dyplomowym 

8. Planowane terminy egzaminów dyplomowych. 29 stycznia - 

- 10 lutego 2024 r. 

 

 

 

                                                           
1 Terminarz powinien zostać upubliczniony najpóźniej 15 miesięcy przed datą złożenia pracy 
dyplomowej w dziekanacie. 


