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PROCEDURA DYPLOMOWANIA    

NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT   
 (Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-  
Mazurskiego w Olsztynie Nr WBZ/SP /01/2017 z dnia 10 lutego 2017 r.)  
A. CEL:   
Celem procedury jest określenie zasad postępowania dotyczącego przygotowania i złożenia pracy 
dyplomowej oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt, na 
studiach pierwszego i drugiego stopnia.     

B. OPIS POSTĘPOWANIA   
 I. Przygotowanie i ocena pracy dyplomowej    
1. Przepisy ogólne dotyczące przygotowania i oceny prac dyplomowych zawarte są  w § 39-41 

Regulaminu Studiów UWM w Olsztynie.  

2. Wydziałowe Wytyczne dotyczące wykonania prac dyplomowych inżynierskich  i 

magisterskich zawarto w załączniku 1 do niniejszej procedury.   

3. Postępowanie związane z  przygotowaniem i archiwizowaniem pisemnych prac 

dyplomowych, zgodnie z Zarządzeniem Nr 42 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 19 maja 2015 r.  w 

sprawie elektronicznego  archiwum prac dyplomowych – APD, obejmuje:    

3.1. Katedra (uprawniony pracownik): udostępnienie systemu studentowi i promotorowi.   
3.2. Student: wypełnienie formularza, wydrukowanie i podpisanie oświadczenia dot. praw 

autorskich i udostępnienia pracy dyplomowej – złożenie w dziekanacie.  Wprowadzenie do systemu 

ostatecznej wersji pracy w celu poddania testowi antyplagiatowemu  za pomocą systemu 

wykorzystywanego w UWM   

3.3. Promotor:  przeprowadzenie procedury antyplagiatowej zakończonej wydrukiem i 

podpisaniem  protokołu oceny oryginalności pracy - przekazanie do dziekanatu.    

3.4. Student: wydrukowanie z APD zatwierdzonej przez promotora pracy, opatrzonej znakiem  

wodnym. Złożenie w dziekanacie oprawionego wydruku wraz z wersją elektroniczną utrwaloną  na 

nośniku CD (identyczną z wydrukowaną).   

3.5. Dziekanat: sprawdzenie zgodności danych z USOS, wpisanie daty złożenia pracy.   
3.6. Prodziekan: powołanie recenzenta (po stwierdzeniu, że praca spełnia wymogi formalne)  i 

zlecenie oceny i recenzji.  3.7. Dziekanat:  otwarcie recenzentowi dostępu do APD.   

3.8. Promotor i recenzent: dokonanie w  APD oceny i recenzji pracy dyplomowej, wydrukowanie  

wypełnionych formularzy oceny i recenzji i po podpisaniu złożenie w dziekanacie.   

4. Termin złożenia pracy dyplomowej:    

- nie później niż do dnia 15 lutego  na studiach kończących się w semestrze zimowym,    

- nie później niż do 30 czerwca  na studiach kończących się  w semestrze letnim.    

Dziekan,  w uzasadnionych przypadkach, na wniosek nauczyciela kierującego pracą lub na wniosek 

studenta, może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej, ale nie więcej  niż o trzy miesiące.   

5. Po zakończeniu procesu dyplomowania każdego rocznika studentów, Wydziałowy Zespół ds. 
Zapewniania Jakości Kształcenia dokonuje oceny 10% losowo wybranych prac z każdej specjalności 
występującej na kierunku studiów lub kierunku w przypadku kształcenia bez specjalności. 
Przewodniczący Zespołu prezentuje wyniki oceny  na posiedzeniu Rady Wydziału nie później niż   



Własność Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.  
Dokonywanie zmian, powielanie i upowszechnianie powyższych materiałów możliwe tylko za zgodą 
właściciela.   

 

w grudniu kolejnego roku akademickiego.  W przypadku stwierdzenia ewidentnych rozbieżności 

między jakością pracy dyplomowej i jej oceną przez promotora i/lub recenzenta, dokonuje się  w 

kolejnym roku akademickim ponownej oceny 10% losowo wybranych recenzji prac dyplomowych 

wykonanych przez tego promotora i/lub recenzenta.  W przypadku stwierdzenia ewidentnego braku 

adekwatności wysokości oceny wystawionej przez promotora i/lub recenzenta do jakości ocenianej 

pracy dyplomowej w dwóch kolejnych ocenach przeprowadzonych przez Wydziałowy Zespół ds. 

Zapewniania Jakości:  

• promotor i/lub recenzent są proszeni o pisemne uzasadnienie wystawionych ocen prac 

dyplomowych, które jest analizowane przez Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości;  

• na wniosek  Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości, Rada Wydziału może  podjąć 

decyzję o czasowym zawieszeniu uprawnień do sprawowania opieki naukowej nad 

dyplomantem lub pełnienia funkcji recenzenta prac dyplomowych.  

II. Egzamin dyplomowy i wydanie dyplomu ukończenia studiów   
1. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego są: uzyskanie wszystkich 

zaliczeń  i egzaminów przewidzianych planem i programem studiów (uzyskanie wymaganej 

liczby  pkt. ECTS) oraz  pozytywne oceny pracy dyplomowej wystawione przez promotora    i 

recenzenta.    

W przypadku wystąpienia jednej oceny niedostatecznej pracy dyplomowej, o dopuszczeniu 

studenta do egzaminu dyplomowego decyduje dziekan, po zapoznaniu się z recenzją powołanego 

drugiego recenzenta. Jeżeli ocena drugiego recenzenta jest negatywna, dziekan kieruje studenta 

na powtarzanie semestru.   

2. Zagadnienia egzaminacyjne  (zróżnicowane w zależności od kierunku, poziomu studiów    i 

specjalności) są dostępne w dziekanacie i przekazywane studentom za pośrednictwem 

kierownika roku, przedstawicieli  Samorządu Studenckiego lub indywidualnie na ich prośbę.   

3. Egzamin dyplomowy odbywa się w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od daty złożenia 

pracy dyplomowej, a w przypadku uzyskania przez studenta zgody na przedłużenie terminu 

złożenia pracy -  w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od daty jej złożenia.   

Terminy egzaminów dyplomowych wyznacza prodziekan ds. studenckich. W przypadku 

egzaminów inżynierskich wyznacza się daty dla poszczególnych specjalności. Terminy 

egzaminów dyplomowych zamieszcza się w gablocie przed dziekanatem, a o ewentualnych 

zmianach informuje się zainteresowanych e-mailem lub telefonicznie. Studentom, którzy    z 

uzasadnionych przyczyn nie mogli przystąpić do egzaminu w ustalonych terminach – wyznacza 

się termin dodatkowy.    

4. Komisje przeprowadzające egzaminy dyplomowe powołuje dziekan (zał. 2)   

5. Przebieg oraz zakres egzaminu dyplomowego inżynierskiego i magisterskiego jest 

zróżnicowany. Szczegółowe informacje z tego zakresu zawiera załącznik 2 do niniejszej 

procedury. Zasady dotyczące oceny egzaminu dyplomowego i wyniku studiów określa 

Regulamin Studiów UWM w Olsztynie (§ 45 ust. 5-8).   

6. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej      
dostatecznym.    
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C. PODSTAWY PRAWNE   
Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 572, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na 
określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2011, Nr 243, poz. 1445 z późn. zm.); Rozporządzenie 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011r.  w sprawie dokumentacji przebiegu studiów  
(Dz. U. Nr 201 z 2011r. poz. 1188), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 

2011r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz 
niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz 
wzoru suplementu  do dyplomu (Dz. U. Nr 196 z 2011r. poz. 1167),  
Statut Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjęty Uchwałą Nr 785 Senatu UWM  w 

Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku, z póżn.,zm.), Regulamin Studiów Uniwersytetu 

WarmińskoMazurskiego w Olsztynie (przyjęty Uchwałą nr 717 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 

w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2015 r.), Uchwała Nr 355 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości 

Kształcenia   
(z późn. zm.); Zarządzenie Nr 70/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia   
28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości 

Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Uchwała nr 108 Senatu UWM z dnia  
14 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez 
Uczelnię,  Zarządzenie Nr 53/2013 Rektora UWM  z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie zasad i trybu 
wydawania dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Zarządzenia 
Nr 42/2015 z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie elektronicznego archiwum prac dyplomowych (APD),  
Zarządzenie Nr 43/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie procedury 
antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych studentów.  

D. DOKUMENTY ZWIĄZANE   
Uchwała Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  Nr 
WBZ/SP/01/2017 z dnia 10 lutego 2017 r.   

E. ZAŁĄCZNIKI    
Załącznik 1 - wytyczne dotyczące wykonania pracy dyplomowej   

Załącznik 2 - zasady przeprowadzania i zakres egzaminów dyplomowych    
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ZAŁĄCZNIK 1 do procedury WSZJK-PD-BZ-2 z dnia 1.04.2016 r ze zmianami 10.02.2017 r. 

   

Wytyczne dotyczące wykonania prac dyplomowych 

na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie 

  

Praca dyplomowa - jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia 

naukowego prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym 

kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego 

analizowania i wnioskowania. Pracę dyplomową może stanowić w szczególności praca  

pisemna, opublikowany artykuł, praca projektowa, w tym projekt i wykonanie programu lub 

systemu komputerowego, oraz praca konstrukcyjna, technologiczna (Art. 167a. Ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym).   

 

Z poniżej przedstawionymi wytycznymi mają obowiązek zapoznać się studenci-dyplomanci 

oraz promotorzy prac dyplomowych.  

 

I. Proces przygotowania pracy dyplomowej. 

Praca dyplomowa jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem 

promotora, którym może być samodzielny pracownik naukowy, a także po akceptacji przez 

Radę Wydziału pracownik ze stopniem doktora.  

Temat, cel i zakres pracy są zatwierdzane przez Radę Katedry, a następnie przez Prodziekana 

ds. studenckich. Propozycję tematu pracy wraz z krótką jej charakterystyką należy złożyć w 

dziekanacie na formularzu i w terminie określonym w procedurze WSZJK-PD-BZ-1. 

Podczas realizacji seminariów dyplomowych student powinien uzyskać wiedzę na temat zasad 

pisania pracy dyplomowej, dokumentowania uzyskanych wyników oraz zasad wykorzystania 

materiałów źródłowych (publikacji naukowych, książek, instrukcji, planów, ekspertyz, ankiet 

itp.). Dyplomant powinien też nabyć umiejętności prezentacji oraz publicznej dyskusji wyników 

swojej pracy. Poprawność pracy dyplomowej oraz postępy w jej realizacji są kontrolowane na 

bieżąco podczas seminariów dyplomowych. Bezpośredni nadzór nad realizacją prac 

dyplomowych sprawują promotorzy i prowadzący seminaria dyplomowe. 
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II. Praca licencjacka 

Praca licencjacka powinna świadczyć o opanowaniu przez studenta wiedzy zdobytej na danym 

kierunku studiów oraz zdobyciu umiejętności gromadzenia i analizy danych oraz prezentacji 

uzyskiwanych wyników. 

Praca licencjacka może mieć charakter przeglądowy lub badawczy. Celem przygotowania pracy 

licencjackiej jest doskonalenie umiejętności formułowania problemu badawczego, planowania 

i przeprowadzania badań oraz wyciągania wniosków stosownie do przyjętego tematu i 

postawionego celu. 

Zaleca się, aby tematy prac miały związek z najnowszymi osiągnięciami z danego obszaru 

wiedzy, praktyką gospodarczą i życiem społecznym. Tematy powinny być jasno  sformułowane 

i wskazywać konkretny, ściśle określony zakres. Problematyka pracy powinna być związana z 

treściami kształcenia na kierunku studiów. Przy ustaleniu zakresu i tematu pracy licencjackiej 

powinny być brane pod uwagę zainteresowania badawcze studenta, zainteresowania i dorobek 

naukowy promotora oraz profil naukowy, możliwości techniczne i ekonomiczne Katedry, w 

której praca jest wykonywana. Praca licencjacka powinna być pisana w oparciu o ilość pozycji 

bibliograficznych świadczących o dostatecznym poznaniu badanego tematu. Bibliografia 

powinna zawierać aktualne pozycje literatury w językach obcych.  

II. Praca inżynierska  

Praca ta nie musi polegać na prowadzeniu badań naukowych i tworzeniu wiedzy, lecz na 

umiejętności korzystania z istniejącej wiedzy w jakimś działaniu praktycznym albo na 

sprawdzaniu lub potwierdzaniu przydatności wiedzy naukowej w praktyce (może w niej mieć 

zastosowanie eksperyment w skali półtechnicznej lub produkcyjnej). Praca inżynierska polega 

na rozwiązaniu (próbie rozwiązania) rzeczywistego problemu praktycznego oraz ma 

przygotować studenta do prowadzenia badań naukowych.  

Inżynierską pracę dyplomową powinno charakteryzować:  

• wykazanie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania współczesnych narzędzi 

działania inżynierskiego, w tym technik komputerowych,  

• wykazanie umiejętności rozwiązywania zadań inżynierskich z wykorzystaniem wiedzy 

ogólnej i specjalistycznej;  

• ścisłe powiązanie wyników pracy badawczej z praktyką produkcyjną.  
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Prace inżynierskie mogą mieć charakter: 

1) badawczy (eksperyment, obserwacja, badanie ankietowe) – polegający na przeprowadzeniu 

badań, opracowaniu uzyskanych wyników, dyskusji i wnioskowaniu.    

2) projektowy  - polegający na opracowaniu projektu technologicznego, organizacyjnego, 

modernizacyjnego, konstrukcyjnego itd.  

3) przeglądowo-teoretyczny zawierający elementy ekspertyzy (analiza aktualnego dorobku i 

stanu wiedzy na określony temat  z uwzględnieniem jej braków).  

Ad 1. Badawcza praca inżynierska – powinna być napisana w oparciu o wyniki uzyskane 

podczas badań własnych dyplomanta lub badań prowadzonych w jednostce naukowej, w 

których brał czynny udział. Podstawą do wykonania takiej pracy mogą być też wyniki 

udostępnione przez jednostki badawcze lub inne instytucje związane z dyscypliną naukową w 

której mieści się  zakres tematyczny pracy. Układ pracy powinien być charakterystyczny dla 

prac naukowych. Wyniki badań powinny być opracowane i przedyskutowane z wykorzystaniem 

metod naukowych oraz skonfrontowane z aktualną literaturą. Praca powinna zawierać wnioski.   

Ad. 2. Projektowa praca inżynierska – powinna być opracowaniem przedstawiającym 

propozycje i zamiary lub plan zorganizowanych działań zmierzających do osiągnięcia 

określonego celu projektowego. Projekt powinien zawierać wymagania ogólne, założenia 

projektowe, przyjęte metody, techniki i taktyki projektowania, kryteria i metody oceny 

rozwiązań, dokumentację i charakterystykę przyjętego rozwiązania. W podsumowaniu całości 

działań oraz uzyskanego rozwiązania należy zwrócić uwagę na jego zalety, znaczenie dla 

praktyki, ewentualne problemy wymagające jeszcze rozwiązania.    

Ad 3. Praca inżynierska o charakterze przeglądowo-teoretycznym zawierająca elementy 

ekspertyzy – celem takiej pracy jest ocena, wycena lub diagnoza (stanu, skutków, właściwości, 

wartości  itp.) lub wyjaśnienie przyczyn (zdarzenia, zjawiska) po to, aby ustalić potrzebę i 

dostarczyć argumentów do działania w konkretnym przypadku lub sytuacji.  

Praca taka powinna:  

- dotyczyć problemu praktycznego z punktu widzenia gospodarczego lub społecznego   

- mieć określony cel, przedmiot i zakres merytoryczny 

- być wnikliwa i mieć uzasadnienie w faktach,  

- zawierać założenia metodyczne opisujące sposób pozyskiwania danych oraz ich analizy np.  

 porównanie z normami, normatywami, instrukcjami technologicznymi lub obiektami,  

 podejście kosztowe (koszt wytworzenia czegoś, zatrudnienia itp.) 
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 analiza uwarunkowań (np. metoda SWOT - mocne strony, słabe strony, szanse, 

zagrożenia), 

 analiza przestrzenna (np. rozmieszczenia odczynu gleb na obszarze gospodarstwa) lub 

przestrzenno-wskaźnikowa (np. ocena właściwości gleb na podstawie roślinności) 

 analiza dokumentów (np. ocena opłacalności produkcji w różnych systemach 

utrzymania).   

- zawierać wskazania i rekomendacje co do potrzeby podjęcia działań naprawczych,  

zaradczych, kreujących (choć nie musi zawierać sposobów rozwiązania problemu),  

Praca powinna zawierać wnioski.    

III. Praca magisterska – jest realizowana przez dyplomanta z zastosowaniem podstawowych 

zasad i metod poznania nauki oraz umiejętności ich stosowania w danej dyscyplinie. Może mieć 

charakter obserwacyjny, eksperymentalny (poznawczy, wyjaśniający, rozstrzygający) oraz 

studialny (analityczny, kompilacyjny).  Praca magisterska powinna mieć charakter pracy 

naukowej oraz powinna być oparta na samodzielnie zebranych i opracowanych wynikach.  

W pracy magisterskiej powinien być jasno sformułowany cel. Analizowany problem powinien 

być przedstawiony w oparciu o aktualną literaturę naukową. Autor powinien wykazać się 

umiejętnością wykorzystania technik naukowych (w tym metod analitycznych) do pracy z 

wykorzystaniem zebranego materiału oraz interpretacji uzyskanych wyników.  

Praca powinna być zakończona wnioskami nawiązującymi bezpośrednio do celu pracy.  

IV. W przypadku wszystkich typów prac dyplomowych, ich podstawę stanowić może 

opublikowany lub przyjęty do druku artykuł naukowy w recenzowanym czasopiśmie z listy A 

lub B wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego 

autorem jest dyplomant lub dyplomant i promotor. Zrealizowana w ten sposób praca 

dyplomowa powinna być opatrzona streszczeniami w językach polskim i angielskim. Powinna 

dodatkowo zawierać opis w języku polskim, w którym dyplomant powinien przedstawić: 

hipotezy badawcze, cel pracy, opis metod badawczych oraz wyników i wniosków. 

Jeżeli autorami publikacji są dyplomant i promotor należy dołączyć oświadczenie promotora 

określające % wkład w realizację pracy (na końcu pracy, po streszczeniach).  

W przypadku pracy licencjackiej i inżynierskiej wkład dyplomanta w realizację pracy powinien 

wynosić powyżej 50%, w przypadku pracy magisterskiej powyżej 75%.  

 

Szczegóły techniczne, w tym edytorskie, dotyczące przygotowania pracy dyplomowej 
są prezentowane na przedmiotach Seminaria inżynierskie oraz Seminaria dyplomowe. Są 
również dostępne na wydziałowej stronie internetowej.                                     



Własność Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.  
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ZAŁĄCZNIK 2 do procedury WSZJK-PD-BZ-2 z dnia 1.04.2016 r.    
  

Zasady przeprowadzania i zakres egzaminów dyplomowych na 

Wydziale Bioinżynierii Zwierząt  
    

I. Egzamin dyplomowy inżynierski   

1. Egzamin składany jest przed komisją powołaną przez Dziekana.   

2. Student odpowiada na 3 pytania (wylosowane z zestawów), z których 2 dotyczą zagadnień 

obejmujących treści kierunkowe oraz 1 z zakresu realizowanej specjalności inżynierskiej.   

Kierunek: Zootechnika   

2.1. Specjalność: Hodowla i użytkowanie zwierząt:  pytanie 1 – chów i 

hodowla bydła,  pytanie 2 – chów i hodowla trzody chlewnej,  

pytanie 3 – chów i hodowla drobiu, chów i hodowla owiec i kóz.   

2.2. Pozostałe specjalności:  pytanie 1 i 2 – chów i hodowla bydła 

trzody chlewnej drobiu, owiec i kóz,  pytanie 3 – z zakresu 

realizowanej specjalności inżynierskiej.  Kierunek: Bioinżynieria 

produkcji żywności  2.3. Wszystkie specjalności:   

pytanie 1 i 2 – z zakresu treści kierunkowych,   

     pytanie 3– z zakresu realizowanej specjalności inżynierskiej.   

   

II. Egzamin dyplomowy magisterski  Kierunek: 

Zootechnika    

1. Egzamin składany jest przed komisją powołaną przez Dziekana.   

2. Egzamin poprzedza prezentacja pracy magisterskiej (ok. 10 min.) przygotowana przez 
dyplomanta.   

3. Egzamin dyplomowy obejmuje 3 zagadnienia z zakresu:   

a) przedmiotów (treści) kierunkowych,   

b) przedmiotów (treści) realizowanej specjalności,   

c) pracy dyplomowej  

Zagadnienia a i b wybierane są losowo po jednym z wcześniej przygotowanych zestawów. Pytanie                         
z zakresu pracy dyplomowej zadaje recenzent. Zestawy pytań  (obejmujące treści kierunkowe                          

i specjalnościowe)  są dostępne w Dziekanacie Wydziału Bioinżynierii Zwierząt. Zmiana pytań                          
w zestawach może być wprowadzona najpóźniej w przedostatnim semestrze studiów roczników 
przystępujących do egzaminu dyplomowego, po zaopiniowaniu przez Wydziałowa Komisję 
Dydaktyczna i zatwierdzeniu przez Radę Wydziału.   

   

 III. Komisja Egzaminacyjna   

   

Przewodniczący: dziekan, prodziekan lub inny wyznaczony nauczyciel akademicki ze stopniem 
naukowym  co najmniej doktora habilitowanego   

 Członkowie:   

 Egzaminy dyplomowe inżynierskie – kierunek Zootechnika   

Członkowie (min. 2) - nauczyciele akademiccy Wydziału Bioinżynierii Zwierząt ze stopniem                             

co najmniej doktora, zajmujący się zagadnieniami wchodzącymi w zakres egzaminu.   

  



Własność Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.  
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Egzaminy dyplomowe inżynierskie – kierunek Bioinżynieria produkcji żywności   

Członkowie (min. 2) - nauczyciele akademiccy posiadający stopień naukowy co najmniej doktora, przy 

czym  co najmniej jeden w dyscyplinie zootechnika (z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt) i jeden                           
w dyscyplinie technologia żywności i żywienia (z Wydziału Nauki o Żywności).    

   

Egzaminy dyplomowe magisterskie – kierunek Zootechnika   

Członkowie: recenzent i promotor pracy dyplomowej.   

  

W egzaminach dyplomowych może uczestniczyć kierownik danego roku.   

  


