
Załącznik nr 12 

Egzamin dyplomowy (magisterski) na Wydziale Nauk o Zwierzętach 

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest: 

a. Uzyskanie zaliczeń z modułów wymaganych programem studiów 

b. Uzyskanie oceny pozytywnej z pracy dyplomowej. 

2. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. 

3. Na pisemny wniosek studenta lub promotora złożony do Dziekana egzamin dyplomowy może 

mieć formę egzaminu otwartego. Osoby zaproszone uczestniczą w charakterze obserwatorów. 

4. Egzamin dyplomowy odbywa się w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy od daty 

złożenia pracy dyplomowej z zastrzeżeniem ust.1.  

5. Termin egzaminu wyznacza Dziekan.  

6. Zakres egzaminu dyplomowego określa Rada Wydziału.  

7. Zaakceptowane przez Radę Wydziału zagadnienia umieszczone są na stronie animal.sggw.pl 

(dla studentów/egzaminy dyplomowe/końcowe). 

8. Egzamin dyplomowy odbywa się przed min. trzyosobową komisją powołaną przez Dziekana. 

W skład komisji wchodzą: 

a. Prodziekan lub osoba wyznaczona przez Dziekana – przewodniczący 

b. Promotor i/lub recenzent pracy magisterskiej  

c. lub Członek komisji wyznaczony przez Dziekana (co najmniej ze stopniem doktora). 

9. Egzamin magisterski obejmuje: 

a. Prezentację pracy wraz z dyskusją (program multimedialny, do 10 min.)  

b. Pytanie z obszaru pracy – zadaje jeden z członków komisji 

c. Pytanie z obszaru objętego programem studiów – wybór losowy pytania 

10. Egzamin magisterski uznaje się za zdany po uzyskaniu oceny pozytywnej z każdej części 

egzaminu. 

11. Wynik egzaminu dyplomowego, bezpośrednio po jego zakończeniu, ogłasza dyplomantowi 

przewodniczący komisji w obecności jej członków. 

12. Z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządzany jest protokół w dwóch egzemplarzach. 

13. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu dyplomowego lub nieusprawiedliwionego 

nieprzystąpienia do tego egzaminu w wyznaczonym terminie Dziekan wyznacza drugi termin 

egzaminu jako ostateczny. Powtórny egzamin nie może się odbyć wcześniej niż po miesiącu 

od daty pierwszego i nie później niż po upływie trzech miesięcy. 

14. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu w drugim terminie Dziekan skreśla studenta z 

listy studentów. 

opracowano zgodnie z § 28 Regulaminu Studiów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  w 

Warszawie (Załącznik do uchwały Nr 84 – 2014/2015 Senatu SGGW z dnia 25 maja 2015 r.) 


