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EGZAMIN DYPLOMOWY 

i obrona pracy dyplomowej 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum  

Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie 
 
 

Kierunek studiów: 
 

DIETETYKA - studia pierwszego stopnia 
 
 
 
 
 
 
 
 



Egzamin dyplomowy i obronę pracy dyplomowej na studiach pierwszego stopnia na 

kierunku dietetyka przeprowadza się w oparciu o:  

1. Ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dz.U.2012.572, z późn. zm.  

2. Regulamin Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (UWM) w Olsztynie. 

Załącznik do Uchwały Senatu UWM Nr 717 z dnia 24 kwietnia 2015 roku.  

3. Zarządzenie Nr 42/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 19 maja 2015r w sprawie 

elektronicznego archiwum prac dyplomowych wraz z załącznikiem: procedura przygotowania 

i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych. 

4. Zarządzenie Nr 43/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 09 maja 2015r w sprawie 

procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych studentów. 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Celem egzaminu dyplomowego jest weryfikacja wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych studenta zdobytych w całym okresie studiów na kierunku dietetyka.  

2. Egzamin dyplomowy na kierunku dietetyka składa się z części testowej oraz z obrony 

pracy dyplomowej.  

3. Obrona pracy dyplomowej jest integralną częścią egzaminu dyplomowego, na studiach 

pierwszego stopnia.  

4. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Dziekana 

Wydziału Nauk o Zdrowiu.  

 

 

 

 



§2 

ORGANIZACJA I PRZEBIEG TEORETYCZNEJ CZĘŚCI TESTOWEJ EGZAMINU 

DYPLOMOWEGO 

1. Celem teoretycznej części testowej egzaminu dyplomowego jest sprawdzenie wiedzy 

studenta zdobytej w całym okresie studiów.  

2. Egzamin dyplomowy w teoretycznej części testowej składa się z egzaminu pisemnego w 

postaci testu jednokrotnego wyboru oraz obrony pracy dyplomowej.  

3. Warunkiem przystąpienia do części testowej egzaminu dyplomowego na studiach 

pierwszego stopnia jest:  

a) uzyskanie zaliczenia oraz złożenie egzaminów ze wszystkich przedmiotów i praktyk 

przewidzianych w planie studiów i programie kształcenia,  

b) uzyskanie z pracy dyplomowej oceny co najmniej dostatecznej.  

4. Część testowa egzaminu dyplomowego jest przeprowadzana przez komisję egzaminacyjną 

w składzie:  

a) przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej,  

b) egzaminatorzy - nauczyciele akademiccy  

5. Test składa się z co najmniej 50 pytań egzaminacyjnych jednokrotnego wyboru z jednym 

werstraktorem (jedną odpowiedzią poprawną) oraz 3-4 dystraktorów, wybranych i 

zatwierdzonych przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej. Pytania egzaminacyjne 

zawierają treści kształcenia z przedmiotów objętych planem studiów i programem kształcenia 

w obrębie poniższych grup tematycznych:  

- zagadnienia z przedmiotów podstawowych – 15 pytań  

- zagadnienia z przedmiotów kierunkowych – 25 pytań  

- zagadnienia obejmujące nauki społeczne, aspekty bioetyczne oraz prawne – 10 pytań  



6. Pytania egzaminacyjne przygotowują nauczyciele akademiccy realizujący kształcenie na 

kierunku dietetyka studia pierwszego stopnia.  

7. Warunkiem pozytywnego zaliczenia egzaminu jest uzyskanie co najmniej 66% 

poprawnych odpowiedzi z testu.  

8. Wynik egzaminu dyplomowego w teoretycznej części testowej przedstawia się w skali 

ocen:  

- 94% i powyżej – bardzo dobry (5,0)  

- 87% do 93% – dobry plus (4,5)  

- 81% do 86% – dobry (4,0)  

- 75% do 80% – dostateczny plus (3,5)  

- 66% do 74% – dostateczny (3,0)  

- poniżej 66% – niedostateczny (2,0) 

9. Ocena niedostateczna uzyskana z części testowej egzaminu dyplomowego oznacza brak 

możliwości przystąpienia do obrony pracy dyplomowej oraz niezdanie egzaminu 

dyplomowego.  

10. Wynik egzaminu dyplomowego w części teoretycznej wyznacza się w oparciu o średnią 

arytmetyczną ocen uzyskanych z:  

a) części testowej egzaminu dyplomowego  

b) części teoretycznej obrony pracy dyplomowej  

11. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej ogłasza wyniki z części testowej egzaminu 

dyplomowego w ciągu 3 dni roboczych. Z części testowej egzaminu sporządzany jest 

PROTOKÓŁ EGZAMINU DYPLOMOWEGO CZĘŚĆ TESTOWA (załącznik nr 1)  

12. Część testowa egzaminu dyplomowego trwa 60 min.  



13. Student zgłasza się na egzamin 15 minut przed jego rozpoczęciem z legitymacją 

studencką/dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym 

tożsamość.  

14. W trakcie części testowej egzaminu dyplomowego obowiązuje zakaz korzystania z 

wszelkich pomocy dydaktycznych i różnorodnych urządzeń elektronicznych umożliwiających 

porozumiewanie się z innymi osobami w celu uzyskania nieuprawnionej pomocy oraz 

utrwalania, przekazywania i rozpowszechniania treści pytań egzaminacyjnych (np. telefon, 

tablet, mikrosłuchawki, kamera, inne rejestratory obrazu i dźwięku itp).  

15. W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zakazów wymienionych w pkt.14, 

stwierdza się czyn uchybiający godności studenta, który jest podstawą do:  

a) wyproszenia studenta z sali i wystawienia oceny niedostatecznej i/lub  

b) wszczęcia postępowania dyscyplinarnego i postępowanie zgodnie z przepisami o 

szkolnictwie wyższym oraz zarządzeniem Nr 5/2014 Rektora UWM z dnia 24 stycznia 2014 

roku  

16. Student, który nie złożył egzaminu dyplomowego w części teoretycznej tj. uzyskał z 

ocenę niedostateczną lub nie przystąpił do tego egzaminu w ustalonym terminie z przyczyn 

nieusprawiedliwionych, może przystąpić do niego w drugim terminie, który wyznacza 

Dziekan jako termin ostateczny.  

17. Drugi termin wyznaczony przez Dziekana nie może odbyć się wcześniej niż po upływie 

jednego miesiąca i nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego terminu 

egzaminu dyplomowego; część testowa. 

18. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w terminie poprawkowym Dziekan 

wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów.  

 

 

 



§3 

OBRONA PRACY DYPLOMOWEJ 

1. Celem przeprowadzania obrony pracy dyplomowej jest weryfikacja i ocena kompetencji 

zawodowych studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.  

2. Obrona pracy dyplomowej polega na ustnym przedstawieniu założeń pracy dyplomowej 

oraz podjęciu dyskusji dotyczącej problemu badawczego.  

3. Warunkiem przystąpienia do obrony pracy dyplomowej na studiach pierwszego stopnia na 

kierunku dietetyka jest:  

a) pozytywna ocena pracy dyplomowej,  

b) złożenie egzaminu dyplomowego w części testowej na ocenę co najmniej dostateczną,  

4. Obrona pracy dyplomowej trwa ok. 15-20 minut i odbywa się przed komisją powołaną 

przez Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu.  

5. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:  

a) przewodniczący,  

b) promotor pracy dyplomowej,  

c) recenzent pracy dyplomowej.  

6. Skala ocen wyniku obrony pracy dyplomowej oraz zasady oceniania są następujące:  

bardzo dobry (5,0) - odpowiedź w pełni wyczerpująca, zgodna z aktualną wiedzą i treścią 

pytania, język poprawny, naukowy, umiejętność rozumienia i rozwiązywania problemów 

dietetycznych;  

dobry plus (4,5) - odpowiedź prawie wyczerpująca, zgodna z aktualną wiedzą i treścią 

pytania, język poprawny, naukowy, nieznaczne trudności w rozumieniu i rozwiązywaniu 

problemu dietetycznego;  



dobry (4,0) - odpowiedź prawie wyczerpująca, ale w mniejszym stopniu niż na ocenę 4,5, 

zgodna z aktualną wiedzą i treścią pytania, język w zdecydowanej większości poprawny, 

naukowy, umiarkowane trudności w rozumieniu i rozwiązywaniu problemu dietetycznego;  

dostateczny plus (3,5) - odpowiedź niepełna, zgodna z aktualną wiedzą i treścią pytania, 

język prawie poprawny, pojedyncze słownictwo stosowane potocznie, trudności w 

rozumieniu i rozwiązywaniu problemu dietetycznego;  

dostateczny (3,0) - braki w wypowiedzi, wypowiedź nie w pełni zgodna z aktualną wiedzą, 

język poprawny ale nie naukowy, trudności w rozumieniu i rozwiązywaniu problemu 

dietetycznego;  

niedostateczny (2,0) - brak odpowiedzi na pytanie lub odpowiedź fragmentaryczna, braki 

w aktualnej wiedzy, język w zdecydowanej większości potoczny, problem w rozumieniu i 

rozwiązywaniu problemu dietetycznego.  

7. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej ogłasza wynik egzaminu dyplomowego i wynik 

studiów zgodnie z aktualnymi zapisami w regulaminie studiów.  

§4. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Dokumentację egzaminu dyplomowego stanowi PROTOKÓŁ EGZAMINU 

DYPLOMOWEGO CZĘŚĆ TESTOWA (załącznik nr 1) oraz Uczelniany Protokół 

Egzaminu Dyplomowego według obowiązujących aktów prawnych w Uczelni wraz z 

POSTANOWIENIEM KOMISJI O UKOŃCZENIU STUDIÓW z dnia 9 lipca 2015r.  

2. Zapoznanie studenta z Regulaminem egzaminu dyplomowego i obrony pracy dyplomowej 

na kierunku dietetyka studia pierwszego stopnia powinno odbyć się nie później niż na 6 

miesięcy przed terminem egzaminu poprzez:  

a) zamieszczenie Regulaminu na tablicy ogłoszeń/stronie internetowej Wydziału Nauk o 

Zdrowiu Collegium Medicum UWM w Olsztynie.  

b) złożenie przez studenta oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem egzaminu 

dyplomowego i obrony pracy dyplomowej (załącznik nr 2). 



Załącznik nr 1 

 

 

…………………..……… 

  
(pieczątka Wydziału) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ 

EGZAMINU DYPLOMOWEGO CZĘŚĆ TESTOWA 

z dnia ………………………… 
Pan/i : …………………………………… 

Imię ojca …………….. ; data i miejsce urodzenia : …..…………………………….. 

Student/ka Wydziału Nauk o Zdrowiu Nr albumu : ……………. 

Kierunek: DIETETYKA, studia pierwszego stopnia 

Data immatrykulacji: …….. 

Przewodniczący: …………………………………………………………………………. 

Członkowie: 

1. .…………………………..………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………….. 

Student/-ka …………………………………………………… w dniu ……………….r 

złożyła egzamin dyplomowy teoretyczny część testowa uzyskując następujący wynik: 

Liczba zdobytych punktów:………………………………….………… 

Ocena z egzaminu dyplomowego część testowa: …………..…………. / …………………….. 

(ocena) (ocena słownie) 

Podpisy członków Komisji Podpis przewodniczącego Komisji 
1. …………………..……… …………………..……… 

2. …………………..……… 

3. …………………..……… 

4. …………………..……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Załącznik nr 2 
 
 
 
 
 
 

 

…………………..………  
(pieczątka Wydziału) 

 
 
 

 

 

 

 

Oświadczenie 
 

z dnia ………………………… r. 
 
 
 
 

 

Ja (imię i nazwisko) …………………………………………………… niżej podpisany 
 
oświadczam, że w dniu ………………. r zapoznałem/-am się z regulaminem egzaminu 
 
dyplomowego  i  obrony  pracy  dyplomowej  na  kierunku  ……………………………studia 
 
……………..…….…. stopnia . 
 
 
 
 
 

 

…..………………….. 
(czytelny podpis studenta)  


