
Sprawozdanie z egzaminów dyplomowych magisterskich-  

(czerwiec 2018 roku) oraz struktura ocen uzyskanych przez 

studentów w semestrze letnim  

 

W analizowanym okresie do egzaminów dyplomowych magisterskich 

przystąpiło ogółem 109 studentów kierunku Zootechnika: 64 osób na studiach 

stacjonarnych i 45 osób na studiach niestacjonarnych. Na pierwszym z 

wymienionych rodzajów studiów największa liczba studentów 36 (56,25%) 

uzyskała ocenę bardzo dobrą najmniejsza zaś 10 (15,62%) ocenę dobrą. Na 

studiach niestacjonarnych największy udział pośród uzyskanych ocen 

zanotowano w przypadku oceny dobrej (46,66%) najniższy zaś w przypadku 

oceny dostatecznej plus (2,22%). Żaden ze studentów analizowanych form 

studiów kierunku Zootechnika nie otrzymał oceny dostatecznej oraz 

niedostatecznej.  

 

 



Analiza rozkładu ocen uzyskanych w semestrze letnim przez studentów I° 

kierunków Bioinżynieria produkcji żywności oraz Zwierzęta w rekreacji, 

edukacji i terapii wykazała że w przypadku pierwszego kierunku najczęściej 

otrzymywaną była ocena bardzo, dobra plus i dobra (odpowiednio: 23,38 i 22%), 

natomiast drugiego ocena bardzo dobra i dobra (odpowiednio: 29,8 i 25,71 %). 

Najmniej wystawiono ocen niedostatecznych, odpowiednio 41 i 7. 

 

 

   

Wśród studentów studiów stacjonarnych kierunku zootechnika na I° 

kształcenia najczęściej wystawioną oceną była ocena dostateczna (27,32%). 

Liczba ocen bardzo dobrych, dobrych plus i dobrych utrzymywała się na 

zbliżonym poziomie (odpowiednio 18,13%, 17,33% oraz 16,02%). Najmniej 

wystawiono ocen niedostatecznych 184. Studenci studiów stacjonarnych 

kierunku zootechnika na II° kształcenia najczęściej otrzymywali ocenę bardzo 

dobrą (510), następnie dobrą plus (308), dobrą (259), dostateczną plus (110) oraz 



dostateczną (133). Żaden ze studentów nie otrzymał oceny niedostatecznej. W 

przypadku studiów niestacjonarnych na I° kształcenia najczęściej uzyskiwaną 

była ocena bardzo dobra (46) oraz dobra (41), następnie dobra plus (35) oraz 

dostateczna (27). Studenci studiów niestacjonarnych na II° kształcenia najczęściej 

uzyskiwali ocenę dobrą i dostateczną (154 i 145),  następnie bardzo dobre (128), 

dobre plus (111) oraz dostateczne plus (79).  

 

 

Podsumowanie: 

Wyniki egzaminów magisterskich na kierunku Zootechnika II°- (studia 

stacjonarne i niestacjonarne) uzyskanych w semestrze letnim w roku 

akademickim 2017/2018, można uznać za w pełni zadowalające.  



Analiza rozkładu ocen otrzymanych w semestrze letnim roku akademickiego 

2017/2018 przez studentów wszystkich kierunków, form i poziomu studiów 

wykazała, że najwięcej uzyskano ocen bardzo dobrych (1542), następnie dobrych 

i dostatecznych (1215, 1214), dobrych plus (1170), dostatecznych (1127), a 

najmniej dostatecznych plus (718) i niedostatecznych (244).  
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