
 

Sprawozdanie z egzaminów dyplomowych magisterskich-  
(czerwiec 2017 roku) oraz struktura ocen uzyskanych przez 

studentów w semestrze letnim  
 

W analizowanym okresie do egzaminów dyplomowych magisterskich 

przystąpiło łącznie 86 studentów kierunku Zootechnika II°, w tym: 59 osób na 

studiach stacjonarnych i 27 na studiach niestacjonarnych. Na pierwszym z 

wymienionych form studiów największa liczba studentów- 28 (47,46%) uzyskała 

ocenę dobrą, a najmniejsza (3,39%) ocenę dostateczną plus. Na studiach 

niestacjonarnych największy udział wśród uzyskanych ocen odnotowano w przypadku 

oceny bardzo dobrej (37,04%) i dobrej (33,33%), a najniższy w przypadku oceny 

dostatecznej plus (3,70%). Żaden ze studentów kierunku Zootechnika (studia 

stacjonarne i niestacjonarne) nie otrzymał oceny dostatecznej i niedostatecznej 

podczas egzaminu magisterskiego.   

 

Struktura ocen z egzaminu dyplomowego-  
absolwenci czerwiec 2017 

Wyszczególnienie 
Ocena 

5 4,5 4 3,5 3 

Zootechnika- studia stacjonarne II° 
n=59 16 13 28 2 0 

% 27,12 22,03 47,46 3,39 0,00 
Zootechnika- studia niestacjonarne II° 

n=27 10 7 9 1 0 
% 37,04 25,93 33,33 3,70 0,00 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy rozkładu ocen otrzymanych przez 

studentów kierunku Zootechnika II° formy stacjonarnej w semestrze letnim roku 

akademickiego 2016/2017 stwierdzono, że najczęściej otrzymywaną była ocena 

bardzo dobra (30,37%) i dobra (28,89%). Jednocześnie studenci kierunku 

Zootechnika (studia stacjonarne) uzyskali więcej ocen dobrych plus (71), 

dostatecznych plus (61) i dostatecznych (33) w porównaniu do studentów formy 

niestacjonarnej, których ilość kształtowała się odpowiednio na poziomie: 27, 46 i 15. 

Uzyskane wśród studentów studiów niestacjonarnych oceny potwierdziły, że w całej 

puli 196 ocen najwięcej było dobrych- 73 (co stanowiło 37,24%), a bardzo dobrych 

jedynie 35 (17,86%). 



 

 

Struktura ocen uzyskanych w semestrze letnim- czerwiec 2017 

Wyszczególnienie 
Ocena 

5 4,5 4 3,5 3 

Zootechnika- studia stacjonarne II° 
n=405 123 71 117 61 33 

% 30,37 17,53 28,89 15,06 8,15 

Zootechnika- studia niestacjonarne II° 

n=196 35 27 73 46 15 

% 17,86 13,78 37,24 23,47 7,65 
 

Podsumowanie: 

Wyniki egzaminów magisterskich na kierunku Zootechnika II°- (studia 

stacjonarne i niestacjonarne) uzyskanych w semestrze letnim w roku akademickim 

2016/17, można również uznać za dobre. W przypadku struktury ocen otrzymanych w 

semestrze letnim przez studentów kierunku Zootechnika obu form studiów 

odnotowano, że ocen bardzo dobrych uzyskano łącznie (158), dobrych plus i dobrych 

odpowiednio na poziomie: 98 i 190.  
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