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Organizacja i przebieg egzaminu dyplomowego 

 
Studia na kierunku dietetyka I stopnia kończą się teoretycznym egzaminem 

dyplomowym (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 

2007r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oaz poziomów 

kształcenia, a także trybu i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, aby prowadzić studia 

międzykierunkowe oraz makrokierunki. Dz. U. Nr 164, poz. 1166).   

Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz tytułu 

zawodowego licencjata jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie 

studiów i zdanie egzaminu dyplomowego. 

Celem egzaminu dyplomowego jest potwierdzenie kompetencji studenta w obszarze 

wiedzy, umiejętności i postaw zawodowych w zakresie określonym programem kształcenia 

na kierunku dietetyka (wiedza, postawa i umiejętności zawodowe określone charakterystyką 

absolwenta) 

Egzamin dyplomowy, po złożeniu pracy dyplomowej, obejmuje obronę pracy 

dyplomowej. 

Warunkiem dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej jest: 

 - uzyskanie przez studenta absolutorium (zdanie obowiązujących  egzaminów i 

uzyskanie obowiązujących zaliczeń), 

- uzyskanie dopuszczenia pracy do obrony po przeprowadzeniu procedury 

sprawdzania jej w systemie antyplagiatowym, o którym mowa w Zarządzeniu nr 48/XV 

R/2012 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2012r.  

- uzyskanie od promotora i recenzenta pozytywnej oceny z pracy dyplomowej, 

- złożenie zatwierdzonej przez promotora pracy dyplomowej w określonym przez 

Dziekana terminie. 

W przypadku abiturientów rozpoczynających studia I stopnia w roku akademickim 

2012/2013  lub później, standard kształcenia na kierunku dietetyka, wymagany do egzaminu 

dyplomowego określa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa 

Wyższego (Dz. U. Nr 253, poz. 1520), wydanych na jego podstawie uchwał Senatu 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i Uchwał Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 
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PRACA DYPLOMOWA 

1. Jest częścią egzaminu dyplomowego, której napisanie i obrona stanowi warunek 

ukończenia studiów zawodowych. 

2. Praca dyplomowa musi być przygotowana ze znajomością zasad:  

- prowadzenia badań i opracowywania wyników,  

- formułowania celu i założeń pracy, 

- prowadzenia dyskusji, 

- korzystania z piśmiennictwa naukowego,  

- formułowania wniosków. 

3. Może mieć ona charakter badawczy, projektowy, kazuistyczny lub studium przypadku. 

4. W przypadku prac dyplomowych badawczych z udziałem pacjenta niezbędne jest 

uzyskanie pisemnej opinii Komisji Bioetyki przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. 

Wniosek dostępny jest na stronie internetowej WNoZ. 

5. Temat pracy dyplomowej kończącej studia I stopnia jest ustalany najpóźniej przed 

rozpoczęciem ostatniego semestru studiów. 

6. Termin egzaminu dyplomowego winien być podany na początku ostatniego semestru. 

7. Pracę dyplomową na kierunku dietetyka przygotowuje student pod kierunkiem nauczyciela 

akademickiego posiadającego co najmniej tytuł zawodowy magistra. Może nim być wybrany 

przez studenta pracownik dydaktyczny lub naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Medycznego 

we Wrocławiu, którego dorobek naukowy jest związany z profilem kształcenia na kierunku 

dietetyka. 

8. Za pracę dyplomową może być uznana praca powstała w ramach studenckiego ruchu 

naukowego. 

9. Oceny pracy dyplomowej dokonuje recenzent po zaopiniowaniu przez opiekuna pracy. 

10. Recenzentem pracy może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.  

11. Student ma prawo zapoznać się z oceną pracy dyplomowej na 2 dni przed obroną tej 

pracy. 

12. Prace dyplomowe są wykonywane w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu  

Medycznego we Wrocławiu. 

13. Wobec braku postępów studenta w pisaniu pracy dyplomowej promotor ma prawo złożyć 

pisemną rezygnację z pełnienia funkcji promotora. Rezygnację taką może złożyć Dziekanowi 

nie później niż do końca przedostatniego semestru studiów I stopnia. 

14. Napisana praca powinna wskazywać na: 
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- opanowanie wiedzy w zakresie nauk żywieniowych i dietetyki oraz dyscyplin 

stanowiących podzakres tej dziedziny, 

- opanowanie metodologii i metodyki pracy naukowej, 

- umiejętność formułowania celów badawczych, hipotez, myśli, poglądów oraz poprawnego 

wnioskowania, 

- znajomość zasad odwoływania się do źródeł piśmiennictwa naukowego. 

 

STRUKTURA PRACY DYPLOMOWEJ 

Praca dyplomowa powinna zawierać: 

1. Temat pracy 

2. Wstęp, stanowiący uzasadnienie celowości podjęcia tematu pracy (1/2 – 2 strony) 

3. Cel pracy i założenia pracy (hipotezy badawcze)  

4. Materiał i metody stosowane w pracy  

5. Wyniki badań  

6. Dyskusja (w pracach badawczych) 

7. Wnioski (podsumowanie w pracach teoretycznych) 

8. Piśmiennictwo 

9. Wykaz skrótów (nieobowiązkowo) 

10. Załączniki  

 

1. Objętość pracy nie powinna przekraczać 60 stron maszynopisu, co najmniej 30 pozycji 

piśmiennictwa z ostatnich lat, w tym pozycje anglojęzyczne - zależnie od tematu pracy. 

2. Pracę dyplomową student składa w 3 egzemplarzach: jeden dla promotora (po uzgodnieniu 

w wersji papierowej lub elektronicznej), jeden dla recenzenta (po uzgodnieniu w wersji 

papierowej lub elektronicznej) i jeden egzemplarz archiwalny. 

3. Egzemplarz archiwalny pracy dyplomowej powinien posiadać dwie formy: papierową oraz 

cyfrową (2 egzemplarze) oraz spełniać poniższe warunki: 

a) forma papierowa: format A4, dwustronne drukowanie, rozmiar czcionki 10 pt., 

pojedyncza interlinia, czcionka Calibri lub Times New Roman, oprawa - cienki karton  

z wytłoczonym rodzajem pracy - dyplomowa, 

b) forma cyfrowa: nośnik optyczny CD/DVD, format pliku – DOC., DOCX lub PDF 

(wyłącznie w wersji edytowanej) i TXT, płyta umieszczona w cienkiej papierowej 

kopercie, której opis stanowi – imię i nazwisko autora; rodzaj pracy dyplomowej; tytuł 
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pracy dyplomowej. Te same informacje powinny znajdować się na samej płycie 

napisane markerem przeznaczonym dla płyt CD/DVD. 

4. Poprawność wykonania egzemplarza archiwalnego pracy dyplomowej pracownik 

dziekanatu sprawdza w obecności przekazującego go studenta. 

5. Do składanej pracy dyplomowej student ma obowiązek dołączyć oświadczenie o samodzielnym 

wykonaniu pracy. 

6. W razie podejrzenia o popełnienie przez studenta plagiatu rektor wszczyna postępowanie,  

o którym mowa w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 

7. Student, który nie złoży pracy dyplomowej w określonym przez dziekana terminie zostaje 

skreślony z listy studentów. 

8. Dziekan na uzasadniony wniosek opiekuna pracy lub studenta może wyrazić zgodę na 

przesunięcie terminu złożenia pracy. 

 

KRYTERIA OCENY PRACY DYPLOMOWEJ 

1. Zgodność treści pracy z tematem. 

2. Ocena układu pracy, podziału treści, kolejności rozdziałów. 

3. Merytoryczna ocena pracy. 

4. Charakterystyka doboru metod . 

5. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł. 

6. Ocena formalnej strony pracy (poprawność językowa, odsyłacze) 

7. Możliwość wykorzystania pracy w praktyce zawodowej. 

 

OBRONA PRACY DYPLOMOWEJ. 

 

1. Do obrony pracy dyplomowej może przystąpić student, który uzyskał pozytywne  oceny z 

recenzji od opiekuna pracy i recenzenta.  

2. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana. W skład 

Komisji wchodzi: przewodniczący komisji- Kierownik Katedry lub Zakładu, w którym praca 

została przygotowana, opiekun pracy oraz recenzent. W przypadku, gdy opiekun pracy jest 

jednocześnie kierownikiem jednostki organizacyjnej, przewodniczącym komisji jest członek 

Rady Wydziału WNoZ.  

3. W trakcie obrony student przedstawia autoreferat dotyczący swojej pracy. Członkowie 

komisji zadają studentowi pytania, zgodne z tematyką pracy lub inne, które obejmują zakres 

realizowanych przez niego badań. Student uzyskuje ocenę za pracę dyplomową od opiekuna 

pracy, recenzenta i za obronę pracy. Ocena z części teoretycznej egzaminu jest średnią z: 
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oceny za pracę dyplomową i oceny z obrony pracy. 

4. Przy ocenie wyników egzaminu stosuje się skalę ocen: 

OCENA LITEROWA ECTS OCENA SŁOWNIE 

A 5 bardzo dobry 

B 4,5 ponad dobry 

C 4 dobry 

D 3,5 dość dobry 

E 3 dostateczny 

F 2 niedostateczny 

 

5. Dokumentację przebiegu egzaminu  dyplomowego stanowi  protokół z egzaminu 

dyplomowego, stanowiący zał. nr 3 do niniejszego regulaminu oraz indeks studenta. 

6. Egzamin dyplomowy uważa się za zdany w przypadku uzyskania pozytywnych ocen, 

co najmniej dostatecznej: 3,0 (E), z obrony pracy dyplomowej i egzaminu końcowego.  

7. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie, Dziekan 

wyznacza abiturientowi drugi termin egzaminu. Powtórny egzamin nie może odbyć się 

wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie 3 miesięcy od 

daty pierwszego egzaminu. 

8. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie Dziekan na 

wniosek abiturienta może wydać decyzję o powtórzeniu przedmiotów wskazanych 

przez opiekuna pracy lub skreślić abiturienta z listy studentów. 
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Instrukcja pisania prac dyplomowych obowiązująca na Wydziale Nauk 

o Zdrowiu Akademii Medycznej we Wrocławiu studia od roku 2007 

 

Ogólne zasady druku pracy: 

Papier biały wielkość A4 druk jednostronny 

Ustawienie strony: margines górny, dolny i prawy szerokość 2,5cm, margines lewy 3,5 cm 

Rodzaj czcionki Times New Roman lub Calibri 

Wielkość czcionek:    tytuły rozdziałów                    18 punktów 

tytuły podrozdziałów              16 punktów 

tekst                                         12 punktów 

tabele, ryciny, ilustracje       12 punktów lub mniej 

Odstęp między wierszami       1,5 

Kolejne numery stron              na dole każdej strony (środek) 

Stroną pierwszą jest strona tytułowa 

Opisy tabel na górze tabeli z kolejnym numerem 

Opisy ilustracji i wykresów na dole z kolejnym numerem 

Każdy rozdział powinien zaczynać się od nowej strony 

Objętość pracy dyplomowej około 60 stron. 

 

Układ pracy 

Prace powinny składać się z następujących części: 

1.Strona tytułowa 

2. Strona druga –dedykacje (nie jest obowiązkową) 

3. Spis treści 

4.Wstęp 

5. Założenia i cel pracy 

6. Materiał i metody 

7.Wyniki lub studium przypadku 

8. Dyskusja / podsumowanie 

9. Wnioski  

10. Streszczenie pracy 

11. Piśmiennictwo 

12.Aneks 
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Uwaga w pracach poglądowych, problemowych, opisach przypadków 

nie obowiązują części 6,7,9 

 

Podział objętości pracy: 

Wstęp, materiał i metoda powinny zajmować około 1/3 objętości pracy, wyniki 1/3 objętości 

pracy, a pozostałą część omówienie , wnioski i piśmiennictwo. 

W pracy poglądowej, po krótkim wstępie i właściwej treści pracy ( 2/3 objętości ) pozostałą 

część pracy winno zajmować podsumowanie i piśmiennictwo. Wykorzystane w pracy 

materiały (treść ryciny, tabele, wykresy, fotografie) o ile zostały zaczerpnięte z innego źródła 

niż własna praca powinny być opatrzone przytoczonym źródłem pochodzenia. 

 

Ad 1. Strona tytułowa ( patrz załączony wzór) 

Na górze strony: 

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich ( czcionka 14) 

we Wrocławiu 

Wydział Nauk o Zdrowiu (czcionka 14) 

Kierunek: Dietetyka 

Na środku pracy:                imię i nazwisko autora pracy (czcionka 20) 

Tytuł pracy  (czcionka 22) 

Praca dyplomowa   (czcionka 18) 

Poniżej po stronie prawej:  promotor pracy-podać tytuł naukowy oraz imię i 

nazwisko ( czcionka 18 ) 

nazwa Zakładu, w którym przygotowywano pracę ( czcionka 14) 

Tuż poniżej po tej stronie: zatwierdzone w dniu ...................... 

Podpis  promotora (czcionka 12) 

Na środku poniżej: Wrocław podać rok (czcionka 14) 

Ad 2. Spis treści 

Obejmuje tytuły rozdziałów i podrozdziałów pracy z podaniem stron. 

Ad 3. Wstęp 

Obejmuje wyjaśnienie problemów zawartych w tytule pracy w oparciu o dane z 

piśmiennictwa. W tej części przedstawiamy dane, dlaczego chcemy wykonać prac.ę Objętość 

wstępu ½ - 2 strony  

Ad4. Cel pracy 
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W tej części przedstawiamy cel główny i cele szczegółowe pracy. 

Ad 5. Materiał i metody 

W tej części przedstawiamy, co było naszym materiałem użytym do badań (np. grupa ludzi, 

pacjent z oddziału…..literatura, zbiory, dokumentacja medyczna, opinia Komisji Bioetyki – 

numer decyzji) oraz rodzaj techniki przeprowadzonych badań (badania ankietowe, 

laboratoryjne, fizykalne, studium przypadku).  

W przypadku prac dyplomowych badawczych, dotyczących dokumentacji pacjenta niezbędne 

jest uzyskanie pisemnej opinii Komisji Bioetyki przy Akademii Medycznej we Wrocławiu. 

Wniosek dostępny jest na stronie internetowej WNoZ. 

Ad 6. Wyniki 

Wynikają ściśle z przeprowadzonych badań i ich opracowań. 

Wyniki mogą być przedstawione w postaci tabel, wykresów , ilustracji. 

Zaleca się zastosowanie jednej formy prezentacji wyników. 

Opis przypadku (problemy pacjenta, podjęte działania, wyniki działań) 

Ad 7. Dyskusja lub Omówienie 

Ta część pracy dotyczy dyskusji na temat wyników pracy w oparciu o dane z piśmiennictwa 

Ad 8. Wnioski 

Wnioski muszą być opracowane na podstawie wyników z przeprowadzonych badań i odnosić 

się do sformułowań zawartych w celu pracy.  

Powinny one być uogólnione i ograniczać się do 5 punktów. 

W pracy poglądowej czy problemowej zamiast wniosków może być podsumowanie. 

Ad 9. Streszczenie pracy 

Powinno obejmować na jednej stronie następujące dane: wstęp, cel pracy, materiał, metody, 

wyniki, wnioski. 

Słowa kluczowe (kilka słów istotnie charakteryzujących pracę). 

W pracy poglądowej streszczenie powinno być skrótem problemu poruszanego w pracy. 

Ad 10. Piśmiennictwo 

Spis źródeł i publikacji do których autor pracy odwołuje się w tekście pracy. 

Pozycje piśmiennictwa należy ułożyć w kolejności cytowania i zaopatrzyć kolejnymi 

numerami lub według cytowań. Numery cytowanych prac zaznaczać w tekście w nawiasie 

[1]. 

Minimalna ilość pozycji piśmiennictwa w pracy dyplomowej 15. 

Opisy piśmiennictwa 
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Czasopisma-należy podać Nazwisko autora (autorów) i pierwsze litery imion, tytuł pracy, 

nazwa czasopisma (wg. Index Medicus) rok, tom, numer strony początkowej i końcowej 

(cyfry arabskie) 

Jeśli liczba autorów przekracza 3 podać trzech pierwszych i dopisać i wsp. 

Przykłady: 

1. Leszczyńska-Gorzelak B., Poniedziałek-Czajkowska E., Zych I. i wsp.: 

Zastosowanie śródporodowej pulsoksymetrii w przewidywaniu stanu urodzeniowego 

noworodka. Gin Pol 2001,72,1183-1188. 

2. Adamcowa M.: Troponins in children and neonates. Acta Paediatr 2003,92,1463-1467. 

Książki 

Należy podać nazwisko autora (autorów) inicjały imion, tytuł, wydawcę, miejsce i rok 

wydania 

Przykład: 

Kamiński B.: Anestezjologia. PZWL Warszawa 1981. 

Powołując się na rozdział książki należy podać autora rozdziału, tytuł rozdziału, strony oraz 

autora książki, tytuł książki, wydawcę, miejsce i rok wydania 

Dokument elektroniczny 

Podać autora, tytuł, dodać skrót (Dok. eletr.) oraz podać adres elektroniczny i datę 

wykorzystania dokumentu. 

Ad 11. Aneks 

Aneks jako dodatek może zawierać na końcu pracy narzędzia badawcze, zbiory tabel, 

wykresów fotografii i inne dane spisane i kolejno ponumerowane 
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O Ś W I A D C Z E N I E     

STUDENTA 
 

 

1. Imię i nazwisko studenta/studentki:…................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………….. 

2. Numer albumu: …………………………..……………………………………….........…… 

 

3.  Wydział…………………………………..………….………………………………............. 

 

4. Kierunek studiów ……………………………………………..........……… 

 

 

Oświadczam, że moja praca dyplomowa pod tytułem: 

……….............………………………………………………………….….…………….…… 

…..........................…………………………………………………………….…………..…… 

 

1. została przygotowana przeze mnie samodzielnie, 

2. nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 t.j. z późn. zm.) oraz 

dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym, 

3. nie zawiera danych i informacji, które uzyskałem/uzyskałam w sposób niedozwolony, 

4. nie była podstawą nadania dyplomu wyższej Uczelni lub tytułu zawodowego ani mojej, ani 

innej osobie 

5. Ponadto oświadczam także, że treść pracy przedstawionej przeze mnie na przekazanym 

nośniku elektronicznym, jest identyczna z jej wersją drukowaną. 

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie w bazie systemu Plagiat.pl mojej 

pracy dyplomowej. 

 

 

 

 

 

Wrocław, dn. …….……….. 20….. r.   …………………………………… 
        (czytelny podpis składającego oświadczenie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


