
Załącznik 1 do Uchwały RPKS PM 

nr 3/2021 z dnia 22.11.2021 r 

 

 

Zasady egzaminu dyplomowego inżynierskiego  

obowiązujące od roku akademickiego 2022/2023 

na kierunku Projektowanie mebli  

studia stacjonarne I stopnia  

Wydział Leśny i Technologii Drewna 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

 

 

§ 1 
Zasady egzaminu dyplomowego inżynierskiego uwzględniają:  

a) zapisy Regulaminu Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Załącznik do 

uchwały nr 319/2019 Senatu UPP, z późniejszymi zmianami),  

b) zapisy obowiązującego prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.  

 

§ 2  
Egzamin dyplomowy inżynierski powinien:  

a) ocenić stopień przygotowania absolwenta do samodzielnej realizacji obowiązków 

zawodowych, 

b) zweryfikować efekty uczenia się objęte programem studiów I stopnia z zakresu wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych. 

 

§ 3 
Egzamin dyplomowy inżynierski prowadzony jest w formie ustnej. 

 

§ 4 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego inżynierskiego jest:  

a) uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń wymaganych w toku studiów,  

b) spełnienie wymagań formalnych, w tym podpisanie przez studenta „Oświadczenia 

zapoznania się z zasadami egzaminu dyplomowego inżynierskiego” (Załącznik 2). 

 

§ 5 

1) Student przystępujący do egzaminu dyplomowego inżynierskiego zobowiązany jest do 

opanowania zagadnień egzaminacyjnych wymienionych w Załączniku 3. 

2) Podczas egzaminu dyplomowego student losuje 3 pytania spośród pytań sformułowanych 

do zagadnień wymienionych w Załączniku 3. 

 

§ 6 
Za organizację i przebieg egzaminu dyplomowego odpowiedzialny jest prodziekan, który:  

a) powołuje komisje egzaminacyjne (przewodniczącego i członków komisji),  

b) ustala harmonogram i tryb egzaminu.  

 

§ 7 
Komisja egzaminacyjna składa się z:  

a) przewodniczącego,  

b) członków – co najmniej dwóch nauczycieli prowadzących zajęcia na kierunku 

Projektowanie mebli na studiach I stopnia, posiadających kierunkowe wykształcenie 

zawodowe.  



 

§ 8 
Przewodniczący komisji egzaminacyjnej:  

a) czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu,  

b) rozstrzyga kwestie sporne powstałe w czasie egzaminu,  

c) ogłasza wyniki egzaminu.  

 

§ 9 
Członkowie komisji egzaminacyjnej: 

a) przygotowują pytania egzaminacyjne,  

b) oceniają odpowiedzi na pytania porównując ich treść z odpowiednimi efektami 

kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na kierunku 

studiów projektowanie mebli i ich odniesieniem do oczekiwanych efektów obszarowych 

oraz kompetencji inżynierskich zgodnie z uchwałą nr 85/2013 Senatu UPP.  

 

§ 10 
1) W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego inżynierskiego oceny niedostatecznej 

lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu, prodziekan, wyznacza 

drugi termin jako ostateczny.  

2) Ocenę niedostateczną otrzymuje student w przypadku, gdy: 

a) nie jest w stanie wyjaśnić którejkolwiek z kwestii zawartych w pytaniach, 

b) potrafi wyjaśnić wszystkie kwestie zawarte w pytaniach, ale nie jest w stanie ich 

odnieść do praktyki nawet na elementarnym przykładzie,  

c) potrafi wyjaśnić wszystkie kwestie zawarte w pytaniach, ale tylko powierzchownie i 

nie jest w stanie odpowiedzieć na dodatkowe pytania. 

3) Niedostateczna odpowiedź na którekolwiek pytanie nie może być zrównoważona przez 

dobre odpowiedzi na inne pytania. 

4) W przypadku uznania, że nieprzystąpienie do egzaminu dyplomowego inżynierskiego w 

ustalonym terminie jest usprawiedliwione, prodziekan wyznacza nowy termin egzaminu. 

Egzamin traktuje się wtedy jako składany we właściwym terminie.  

 

§ 11 
1) Przy ocenie egzaminu dyplomowego stosuje się skalę ocen: niedostateczny (2,0), 

dostateczny (3,0), dostateczny plus (3,5), dobry (4,0), dobry plus (4,5) lub bardzo dobry 

(5,0). 

2) W przypadku uzyskania oceny pozytywnej z egzaminu dyplomowego inżynierskiego 

ostateczny wynik studiów określa się na podstawie § 52 Regulaminu Studiów 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, tj. jako sumę 3/5 średniej ze studiów i 2/5 

oceny egzaminu dyplomowego według zasady: 

a) od 4,51 do 5,00 – bardzo dobry, 

b) od 4,21 do 4,50 – dobry plus, 

c) od 3,71 do 4,20 – dobry, 

d) od 3,21 do 3,70 – dostateczny plus, 

e) do 3,20 – dostateczny. 
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nr 3/2021 z dnia 22.11.2021 r 

 

 

 

Pieczątka Wydziału  

 

Imię i nazwisko studenta 

……………………………………………………..…………..…………...  

 

nr albumu ………………….…  

 

 

 

Oświadczenie zapoznania się z zasadami egzaminu dyplomowego inżynierskiego 

na kierunku Projektowanie mebli, studia stacjonarne I stopnia  

Wydział Leśny i Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

 

 

 

 

W dniu ………………………. roku zostałam/-łem zapoznana/-ny z zasadami egzaminu 

dyplomowego na kierunku Projektowanie mebli, studia stacjonarne I stopnia. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………..  

podpis studenta 
  



Załącznik 3 do Uchwały RPKS PM 

nr 3/2021 z dnia 22.11.2021 r 

  

 

Grupy zagadnień na egzamin inżynierski na studiach stacjonarnych na kierunku 

Projektowanie mebli, obowiązujące od roku akademickiego 2022/2023 

 

 

Grupa zagadnień A:  
a) Drewno i kompozyty drzewne (Nauka o drewnie, Tworzywa drzewne), 

b) Materiały w projektowaniu mebli (Tworzywa drzewne, Materiałoznawstwo),  

c) Klejenie i uszlachetnianie powierzchni drewna (Kleje i klejenie drewna, Uszlachetnianie 

powierzchni drewna), 

d) Mechanika techniczna.  

 

 

Grupa zagadnień B:  
a) Historia sztuki użytkowej i mebla (Historia sztuki użytkowej, Historia mebla) 

b) Komputerowo wspomaganie wytwarzania mebli (Komputerowe wspomaganie 

projektowania, Komputerowo zintegrowane zarządzanie), 

c) Projektowanie mebli z elementami bioniki (Pracownia projektowania mebla, Bionika), 

d) Konstrukcje mebli (Pracownia mebla skrzyniowego, Pracownia mebla szkieletowego),  

e) Technologie mebli (Technologie mebli skrzyniowych, Technologie mebli szkieletowych, 

Narzędzia i obrabiarki).  

 

 

 


