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REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO DLA STUDENTÓW  
STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU DIETETYKA W ROKU AKADEM. 2019/2020 

DOSTOSOWANY DO OGRANICZEŃ FUNKCJONOWANIA UCZELNI  
W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19 

 

§1 

 

1. Regulamin egzaminu dyplomowego dla studentów studiów I stopnia na kierunku 
dietetyka został opracowany w oparciu o Zarządzenie Nr 56/2020 Rektora 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie zasad 
weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. 

2. Celem egzaminu dyplomowego jest potwierdzenie kompetencji studenta                       
w obszarze wiedzy, umiejętności i postaw zawodowych w zakresie określonym 
programem kształcenia na kierunku dietetyka (wiedza, umiejętności, kompetencje 
określone charakterystyką absolwenta). 

3. Student może przystąpić do egzaminu dyplomowego po spełnieniu warunków  
określonych w  Regulaminie studiów. 

4. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie: 
a. zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w planie studiów; 
b. pozytywnej oceny pracy dyplomowej (licencjackiej); 
c. pozytywnej weryfikacji pracy dyplomowej w ramach procedury antyplagiatowej. 
 

§2 
1. Egzamin dyplomowy na kierunku dietetyka zgodnie z Regulaminem studiów składa się                 

z 2 części: 
 a. części teoretycznej; 
 b. części praktycznej.  
2. Egzamin dyplomowy odbywa się w terminie ustalonym przez Dziekana. 
 

§3 

 Egzamin dyplomowy na kierunku dietetyka studia I stopnia w okresie 
ograniczenia działalności Uczelni wskutek stanu epidemicznego w roku 
akademickim 2019/2020 odbywa się w formie zdalnej tj. z zastosowaniem 
narzędzi teleinformatycznych. 

 Student przystępujący do egzaminu dyplomowego zobowiązany jest                             
do: dysponowania komputerem wyposażonym w mikrofon i kamerę z dostępem 
do Internetu. 

 Egzamin dyplomowy przeprowadza Komisja egzaminacyjna w składzie 
powołanym przez Dziekana.  

 Część teoretyczna – odbywa się przed Komisją składającą się z co najmniej                     
3 członków, w tym przewodniczący Komisji, przy wykorzystaniu platformy moodle 
(https://e-learning.umlub.pl) i ZOOM. 

https://e-learning.umlub.pl/


 

 Część praktyczna egzaminu licencjackiego odbywa się przed Komisją liczącą                   
3 członków, w tym przewodniczący Komisji oraz egzaminatorzy posiadający 
kierunkowe wykształcenie zawodowe. Egzamin praktyczny przeprowadza się za 
pomocą platformy ZOOM (https://zoom.us) oraz specjalistycznej platformy dla 
dietetyków do układania jadłospisów Kcalmar.pro (https://kcalmar.com/dietetyk). 
Platforma Kcalmar.pro jest dostępna dzięki licencji wykupionej na potrzeby 
dydaktyczne przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie.   

 W trakcie egzaminu dopuszcza sie udział (dotyczy części teoretycznej i 
praktycznej egzaminu) zatwierdzonej przez Dziekana osoby zapewniającej 
wsparcie techniczne. 

 Łączny czas trwania egzaminu dyplomowego nie powinien przekraczać: 
 część teoretyczna – 60 minut,  
 część praktyczna -  60 minut. 

 W przypadku:  
a) stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania egzaminu, Komisja 

egzaminacyjna po uprzednim upomnieniu studenta może zarządzić przerwanie 
egzaminu w stosunku do studenta naruszającego obowiązujące przepisy,  

b) przerwania egzaminu z przyczyn niezależnych od studenta lub Komisji                           
(np. problemy techniczne) i braku możliwości wznowienia połączenia, egzamin 
należy powtórzyć w innym terminie, który będzie traktowany jako termin,                         
do którego student przystąpił w pierwszym podejściu.  
 

 W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej                             
lub nieusprawiedliwionego nie przystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie, 
Dziekan wyznacza drugi termin, jako ostateczny. Powtórny egzamin nie może się 
odbyć wcześniej, niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie                     
2 miesięcy od daty pierwszego egzaminu. 

 W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu dyplomowego w 
drugim terminie, student może ubiegać się o zezwolenie na powtarzanie ostatniego 
roku lub semestru studiów. 
 

§4 
1. Część teoretyczna egzaminu dyplomowego odbywa się na platformie moodle 
(https://e-learning.umlub.pl) w formie testu wiedzy składającego się z 50 pytań z zakresu 
następujących przedmiotów: 

 podstawy żywienia człowieka,  
 żywienie człowieka i dietetyka, 
 towaroznawstwo żywności. 

2. Dostęp do testu może mieć student, który zalogował się do platformy moodle zgodnie 
z zasadami określonymi w Zarządzeniu Rektora UM nr 56/2020. Student logując się                  
za pomocą unikalnego numeru przypisanego do danego studenta zgodnie                                  
ze standardem Uczelni uzyskuje autoryzację i jego tożsamość zostaje zweryfikowana.  
3. Logowanie studentów do danego testu egzaminacyjnego odbywa się po uzyskaniu 
kodu od przewodniczącego Komisji poprzez uczelniany Portal studenta. 
4. Rozpoczęcie testu przez studenta powinno nastąpić w czasie nie dłuższym niż                       
10 minut od udostępnienia kodu dostępu. Rozpoczęcie testu po czasie dłuższym niż 10 
minut od rozesłania kodów dostępu powinno być traktowane jako spóźnienie się na test i 
skutkować unieważnieniem wyników testu dla danego studenta. 
5. Z przebiegu części teoretycznej egzaminu sporządza się protokół (wg wzoru 
stanowiącego załącznik do dokumentacji egzaminu dyplomowego). 
6. Student zdał egzamin teoretyczny jeżeli w wyniku postępowania egzaminacyjnego 
otrzymał co najmniej 26 punktów. 

https://zoom.us/
https://kcalmar.com/dietetyk
https://e-learning.umlub.pl/


 

7. O wyniku egzaminu teoretycznego student zostanie poinformowany indywidualnie 
przez Komisję egzaminacyjną mailowo na Portalu Studenta w zakładce wiadomości. 
 

 
§5 

1. Warunkiem dopuszczenia studenta do części praktycznej egzaminu dyplomowego 
jest uzyskanie wymaganego do zaliczenia minimum punktowego z części teoretycznej. 
2. Egzamin praktyczny przeprowadza się za pomocą platformy ZOOM 
(https://zoom.us) oraz z użyciem specjalistycznej platformy dla dietetyków do układania 
jadłospisów Kcalmar.pro (https://kcalmar.com/dietetyk) 
3. Przed rozpoczęciem egzaminu student otrzymuje od Komisji dane do logowania: 
Meeting ID oraz Meeting Password za pośrednictwem uczelnianego Portalu studenta.  
4. Student przystępujący do części praktycznej egzaminu dyplomowego zobowiązany 
jest do: 

a) dysponowania komputerem wyposażonym w mikrofon i kamerę z dostępem 
do Internetu,  

b) przygotowania pomieszczenia, w którym będzie zdawał egzamin, tak aby nie 
przebywała w nim żadna inna osoba, nie znajdowały się żadne urządzenia 
multimedialne z wyjątkiem urządzenia za pośrednictwem, którego będzie 
odbywał się egzamin, 

c) w trakcie egzaminu student ma obowiązek znajdować się w kadrze kamery                       
i mieć włączone funkcje dźwięku i obrazu. 

5. Przed rozpoczęciem części praktycznej egzaminu dyplomowego Komisja 
egzaminacyjna weryfikuje tożsamość wszystkich zdających przez wymóg okazania 
legitymacji studenckiej przez studenta.  
6. W przypadku stwierdzenia braku spełniania warunków, o których mowa w ust. 4 pkt b, 
Komisja egzaminacyjna może wstrzymać rozpoczęcie egzaminu i zobowiązać studenta 
do dostosowania pomieszczenia do wymagań obowiązujących w tym zakresie.                          
W przypadku odmowy lub braku możliwości spełniania wymagań w zakresie 
pomieszczenia egzamin dyplomowy nie może być przeprowadzony. Dziekan                               
w porozumieniu z przewodniczącym Komisji i studentem wyznacza nowy termin.  
7. W przypadku przerwania połączenia w trakcie trwania egzaminu niezależnego                        
od działań studenta lub Komisji egzaminacyjnej należy podjąć próbę wznowienia 
połączenia, przy braku możliwości nawiązania połączenia należy powtórzyć egzamin                    
w innym terminie. Student może decyzją przewodniczącego Komisji egzaminacyjnej                 
dla egzaminu praktycznego przystąpić do egzaminu praktycznego w kolejnej 
zaplanowanej turze dyplomowego egzaminu praktycznego.  
8. Wymóg dotyczący rejestracji egzaminu dyplomowego wynikający z zapisu &2 pkt 2 
Zarządzenia Nr 56/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie będzie 
realizowany w oparciu o ogólnouczelniane wytyczne Działu Kształcenia UM. Student 
przystępujący do egzaminu dyplomowego zgodnie z wytycznymi Działu Kształcenia UM 
udzielił uprzednio zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgody RODO) oraz 
poświadczył zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora UM nr 56/2020.    
9. W trakcie egzaminu student losuje 1 zadanie egzaminacyjne polegające                                 
na opracowaniu terapii żywieniowej dla określonego przypadku klinicznego z załączoną 
charakterystyką medyczną niezbędną do wykonania zadania. 
10. Część praktyczna egzaminu dyplomowego polega na wykazaniu się umiejętnością:  

a. oceny stanu odżywienia pacjenta oraz wyliczeniu indywidualnej normy 
zapotrzebowania chorego na energię oraz składniki odżywcze w zależności 
od stanu zdrowia; 

b. ułożenia jednodniowego jadłospisu dostosowanego do potrzeb ilościowych jak 
i jakościowych chorego; 

c. omówienia podstawowych zaleceń dietetycznych dla wylosowanego 
przypadku.  

https://zoom.us/


 

11. Pod nadzorem Komisji może pracować jednocześnie 5 studentów, którzy                          
przed egzaminem otrzymują w formie indywidualnej wiadomości za pomocą portalu 
studenta (https://portal.student.umlub.pl/) login oraz hasło do kont na platformę 
Kcalmar.pro, utworzonych przez członka Komisji egzaminacyjnej na potrzeby egzaminu 
praktycznego. 
12. Student podaje Komisji egzaminacyjnej wybrany numer zadania egzaminacyjnego,        
a następnie otrzymuje jego treść w formie indywidualnej wiadomości za pomocą 
platformy ZOOM (https://zoom.us). Wybrane zadanie wraz przypisanym do niego 
numerem nie będą dostępne dla zdających w kolejnych dniach egzaminu. 
13. Podczas części praktycznej egzaminu dyplomowego, student może porozumiewać 
się wyłącznie z Komisją egzaminacyjną. 
14. W trakcie przygotowywania zadania student ma wyłączoną funkcję dźwięku, która 
zostaje ponownie uruchomiona po potwierdzeniu przez studenta gotowości 
przystąpienia do odpowiedzi na zadanie egzaminacyjne. Dźwięk może zostać włączony 
na wniosek studenta, który w trakcie egzaminu zgłosi potrzebę kontaktu z Komisją.  
15. Po wykonaniu zadania egzaminacyjnego student przesyła w programie Kcalmar.pro 
przygotowany jadłospis na indywidualne konta członków Komisji egzaminacyjnej 
(istniejące na platformie Kcalmar.pro, uprzednio podane studentom), a wyniki oceny 
stanu odżywienia i przyjęte założenia indywidualnej normy zapotrzebowania 
wylosowanego przypadku przesyła na indywidualne adresy mailowe członków Komisji                        
w domenie umlub.pl. W przypadku trudności technicznych student okazuje członkom 
Komisji egzaminacyjnej sposób wykonania zadania za pomocą opcji Share Screen na 
platformie ZOOM.  
16. Za część praktyczną egzaminu dyplomowego student może osiągnąć maksymalnie 50 pkt 
w tym za: 

a) poprawność oceny stanu odżywienia wylosowanego przypadku                         
oraz wyliczenia wartości energetycznej diety chorego 0-10 pkt; 

b) poprawność wyliczenia normy zapotrzebowania na składniki odżywcze 
dostosowanej do stanu zdrowia chorego 0-10 pkt; 

c) poprawność zaplanowanego 24 h jadłospisu dla chorego zgodnego z jego 
zapotrzebowaniem ilościowym 0-10 pkt; 

d) poprawność zaplanowanego 24 h jadłospisu dla chorego zgodnego z jego 
zapotrzebowaniem jakościowym 0-10 pkt; 

e) poprawność opracowania zaleceń żywieniowych dla wylosowanego 
przypadku 0-10 pkt. 

17. Z przebiegu części praktycznej egzaminu sporządza się protokół (wg wzoru 
stanowiącego załącznik do dokumentacji egzaminu dyplomowego). 
18. Student zdał egzamin praktyczny z przygotowania zawodowego, jeżeli w wyniku 
postępowania egzaminacyjnego otrzymał co najmniej 26 punktów. 

 
§6 

1. Końcowy wynik egzaminu dyplomowego oraz ostateczny wynik studiów są 
ogłaszane poprzez platformę ZOOM (https://zoom.us) przez przewodniczących 
Komisji egzaminu teoretycznego i praktycznego. 

2. Ostateczny wynik egzaminu stanowi suma uzyskanej liczby za:  
1. część teoretyczną   0-50  pkt. 
2.  część praktyczną   0-50  pkt. 

3. Ocena końcowa z egzaminu dyplomowego na kierunku dietetyka studia I stopnia 
wynika z sumy uzyskanej liczby punktów za egzamin teoretyczny i praktyczny 
według załączonej skali ocen: 

100 - 91 pkt. – bardzo dobry 
90 - 81 pkt. – ponad dobry 

80 - 71 pkt. – dobry 
70 - 61 pkt. – dość dobry 

https://zoom.us/
https://zoom.us/


 

60 - 52 pkt. – dostateczny 
51 pkt. i mniej – niedostateczny 

4. Student zdaje egzamin dyplomowy, jeżeli w wyniku postępowania 
egzaminacyjnego uzyskał ocenę co najmniej dostateczną. 

5. Ostateczny wynik studiów jest wyliczany na podstawie &50 Regulaminu studiów (wg 
wzoru stanowiącego załącznik do dokumentacji egzaminu dyplomowego). 
 
Lublin, dnia 16 czerwca 2020 roku  


