
 

 

Uchwała nr 1/2021 

Rady Programowej Kierunku Studiów Geoinformation Science, Earth Observation and Spatial 

Management 

z dnia 12 lipca 2021 roku 

w sprawie ustalenia zakresu i formy egzaminu dyplomowego na kierunku studiów Geoinformation 
Science, Earth Observation and Spatial Management na II stopniu kształcenia 

  

Na podstawie art. 76, 76a, 77 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) oraz Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Poznaniu (zarządzenie Rektora nr 73/2020 – tekst jednolity) oraz Regulaminu Studiów 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uchwała nr 319/2019 Senatu UPP z dnia 26 

czerwca 2019 r. (z późn. zm.), Zarządzenia Rektora (188/2019) oraz Uczelnianego Systemem 

Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia (uchwała nr 21/2012 Senatu Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 21 listopada 2012 r.), Rada Programowa Kierunku 

Studiów Geoinformation Science, Earth Observation and Spatial Management uchwala, 

co następuje: 

§1 

Ustala się zakres i formę egzaminu dyplomowego na poziomie kształcenia II stopnia kierunku 

Geoinformation Science, Earth Observation and Spatial Management, stanowiący Załącznik 1 (wersja 

polskojęzyczna) i Załącznik 2 (wersja anglojęzyczna). Załączniki stanowią integralną część uchwały. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Programowej 
Kierunku Geoinformation Science, Earth 
Observation and Spatial Management 

 

 

dr hab. inż. Marek Urbaniak 

 



 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Programowej Kierunku Studiów 

Geoinformation Science, Earth Observation and Spatial 
Management 

nr 1/2020 z dnia 12 lipca 2021 roku  

Zakres i forma egzaminu dyplomowego 

na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej 
obowiązuje od roku akademickiego 2021/22 

dokument opracowany został zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 

2018 roku (Dz. U. 2018 poz. 1668), Statutem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (zarządzenie 

Rektora nr 73/2020 – tekst jednolity) oraz Regulaminem Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Poznaniu (Uchwala Senatu nr 319/2019), Zarządzeniem Rektora (188/2019) oraz Uczelnianym 

Systemem Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia (uchwała nr 21/2012 Senatu Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 21 listopada 2012 r.).  

1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem państwowym, ustnym, zdawanym przed Komisją 

egzaminu dyplomowego. W skład Komisji wchodzą: przewodniczący, którym jest 

Przewodniczący Rady Programowej lub inna osoba wskazana przez Prodziekana ds. 

studiów (§ 51 RS UP) i co najmniej dwóch egzaminatorów. 

2. Egzamin odbywa się według następującego porządku:  

• przewodniczący komisji dopuszcza dyplomanta do egzaminu po stwierdzeniu, że 

wszystkie wymogi formalne zostały spełnione, a praca dyplomowa została oceniona 

pozytywnie; 

• dyplomant przedstawia główne tezy swojej pracy – zawierające jasny i zwięzły opis 

problemu badawczego (celu i zakresu pracy), metodyki badań oraz uzyskanych 

wyników; prezentacja pracy powinna być przygotowana z użyciem technik 

multimedialnych; 

• po zakończeniu prezentacji następuje dyskusja merytoryczna nad pracą (głównie 

odpowiedzi na uwagi recenzenta); 

• dyplomant podczas egzaminu magisterskiego losuje dwa pytania (zagadnienia). Jedno 

pytanie ogólne i jedno pytanie z zakresu obranej specjalności ustalone przez Radę 

Programową; zagadnienia egzaminacyjne umieszczane są na stronie Wydziału 

przynajmniej 3 miesiące przed planowaną obroną; 

• komisja dokonuje oceny przebiegu egzaminu i wystawia ocenę zgodnie z § 52 RS UP, 

a następnie ogłasza wynik. 

3. W przypadku nie uzyskania oceny pozytywnej z odpowiedzi na wylosowane pytania 

egzaminacyjne lub z dyskusji nad pracą, Prodziekan ds. studiów wyznacza drugi termin 

egzaminu dyplomowego. Jest to termin ostateczny (§51 ust. 9 RS UP). 

4. Powtórny egzamin dyplomowy nie może odbyć się wcześniej niż przed upływem jednego 

miesiąca i nie później niż trzy miesiące od daty pierwszego egzaminu (§51 ust. 10 RS UP). 

 

W sprawach nieunormowanych niniejszym dokumentem zastosowanie mają zapisy 

Regulaminu Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

  



 

 

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Programowej Kierunku Studiów 

Geoinformation Science, Earth Observation and Spatial 
Management 
nr 6/2020 z dnia 10 grudnia 2020 roku 

The scope and form of the diploma examination  

at the Faculty of Environmental and Mechanical Engineering 

valid from the academic year 2021/22 

the document was developed in accordance with the Law on Higher Education and Science of July 20, 

2018 (Journal of Laws 2018 item 1668), the Statute of the University of Life Sciences in Poznań (Rector's 

decree No. 73/2020 - uniform text) and the Study Regulations of the University of Life Sciences in 

Poznań (Senate Resolution No. 319/2019), Rector's Ordinance (188/2019) and the University System 

for Assuring and Improving the Quality of Education (Resolution No. 21/2012 of the Senate of the 

University of Life Sciences in Poznań of November 21, 2012). 

1. The diploma examination is a state, oral examination taken in front of the Diploma 

Examination Board. The Examination Board consists of: the chairman, who is the chairman 

of the Council for the Program of the Study Field, or another person appointed by the 

Associate Dean of Academic Affairs (§ 51 SR PULS) and at least two examiners. 

2. The exam takes place in the following order: 

• The chairman of the Examination Board allows the student to take the exam after 

confirming that all formal requirements have been met and that the diploma thesis has 

been positively assessed; 

• The graduate student presents the main topics of his/her thesis - containing a clear and 

concise description of the conducted research (aim and scope of the work), materials, 

methods, and obtained results. The presentation of the thesis should be prepared with 

the use of multimedia techniques; 

• After the presentation, there is a substantive discussion regarding the presented work 

(mainly responses to the reviewer's comments); 

• The MSc student draws two questions (issues) from the examination list. The first one 

has a general character while the second one is related to the chosen specialty 

established by the Council for the Program of the Study Field. The list of 

questions/issues is posted on the Faculty's website at least 3 months before the date of 

the exam;  

• The Examination Board assesses the course of the examination and issues a final grade 

in accordance with § 52 of the SR PULS, and then announces the result. 

3. In the case of failure to obtain a positive grade for the answers to the randomly selected 

examination questions or for the thesis discussion, the Associate Dean of Academic Affairs 

sets a second date for the diploma examination. This is the one and absolute deadline (§51 

section 9 SR PULS). 

4. The second diploma examination cannot be held earlier than one month and not later than 

three months from the date of the first examination (§51 item 10 SR PULS). 

 

In matters not covered by this document’s regulations, the provisions of the Study Regulations 

of the Poznan University of Life Sciences shall apply. 


