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UM w Lublinie z dnia 24 września 2019 r. ) 
 

 Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej jest warunkiem koniecznym 

przystąpienia studenta do egzaminu dyplomowego. Studenci kierunku dietetyka, studia                     

I stopnia przygotowują pracę dyplomową w formie pisemnej oraz w formie prezentacji 

multimedialnej. 

 

Praca dyplomowa weryfikuje osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów 

kształcenia, cechuje się spójnym, logicznym układem treści oraz napisana jest językiem 

spełniającym wymogi pisarstwa naukowego. Jest w szczególności ukierunkowana na 

sprawdzenie umiejętności rozwiązywania problemów, które dietetyk napotyka w swojej pracy 

zawodowej, w oparciu o zasadę dietetyki opartej na danych naukowych (Evidence-Based 

Dietetics).  

 

Wymagania ogólne: 

 

 Praca dyplomowa jest przygotowywana i wykonywana przez studenta samodzielnie 

pod kierunkiem promotora (opiekuna), jest przedmiotem dyskusji i oceny w trakcie egzaminu 

dyplomowego, podczas którego zwraca się uwagę, czy praca wypełnia standardy akademickie 

dotyczące pracy dyplomowej na studiach I stopnia, w tym zasady określone w procedurze 

dyplomowania na WNoZ i w niniejszym dokumencie.  

 

UWAGA. OBOWIĄZUJE TERMIN ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ DO DNIA 

30 MAJA DANEGO ROKU.  

 

Zaleca się, aby do końca października danego roku ak. studenci przygotowujący 

prace u danego promotora:  

 na podstawie wstępnej kwerendy literaturowej uzyskali zatwierdzenie planu części 

teoretycznej pracy,  

 w uzgodnieniu z promotorem ustalili sformułowanie celu pracy, problemów 

badawczych i hipotez,   

 ustalili z promotorem metodykę badania (narzędzia badawcze) oraz kryteria doboru 

grupy badawczej;  

Zaleca się, aby promotorzy indywidualnie określali terminy kolejnych etapów 

przygotowywania pracy dyplomowej w sposób, który zabezpieczy złożenie pracy w 

terminie.  

 



 
 

 

 

 

Przygotowanie pracy dyplomowej na studiach I stopnia na kierunku dietetyka kształtuje 

umiejętności: 

 

• pogłębionego rozpoznania określonych problemów dotyczących sposobu żywienia 

i stanu odżywienia pacjenta/badanej osoby, a także wskazania i zrozumienia 

zmiennych istotnych w ich rozwoju, z uwzględnieniem specyfiki sytuacji 

klinicznej oraz stylu życia pacjenta/badanej osoby;   

• studium przypadku ma stanowić podstawę / inspirację postawienia pytań 

dotyczących postępowania żywieniowego oraz przejścia procesu decyzyjnego, 

który doprowadzi do sformułowania, przedstawienia i uzasadnienia właściwego 

rozwiązania danego problemu, z obligatoryjnym odniesieniem do aktualnych 

standardów/wytycznych postępowania żywieniowego (o ile istnieją dla danej 

sytuacji klinicznej);  

• samodzielnego wyszukiwania materiałów źródłowych w opracowaniach 

naukowych i elektronicznych bazach danych, adekwatnie do podejmowanej w 

pracy problematyki oraz interpretacji ich wartości i przydatności w kontekście 

badań realizowanych na potrzeby pracy dyplomowej; 

• doboru metody oraz techniki badawczej adekwatnej do podejmowanego problemu 

badawczego; 

• rozpoznawania problemów żywieniowych typowych dla danej sytuacji klinicznej;  

• rozumienia i interpretacji danych;  

• znajomości zasad i rodzajów rozumowania, prowadzenia logicznego wywodu i 

wyciągania wniosków, 

• czynnego posługiwania się wiedzą nabytą w czasie studiów i wykorzystania jej w 

obszarze praktyki dietetycznej / żywieniowej w odniesieniu do analizowanych 

przypadków; 

 

 

 

 

Charakter pracy 

 

 Praca dyplomowa na kierunku dietetyka studia I stopnia obligatoryjnie powinna mieć 

charakter empiryczny i stanowić studium przypadku (case study), które powinno obejmować 

analizę sytuacji klinicznej danego przypadku, opierającą się na zastanej dokumentacji 

medycznej, z obligatoryjnym uwzględnieniem oceny aktualnego sposobu żywienia, przy 

czym wyniki ustaleń badawczych zostają odniesione do zaleceń żywieniowych, a także 

aktualnych wytycznych medycznych dotyczących postępowania  żywieniowego w 

określonych sytuacjach klinicznych. W wszystkich sytuacjach, gdy istnieją wytyczne / 

standardy dotyczące postępowania żywieniowego w analizowanych sytuacjach klinicznych, 

muszą one być obligatoryjnie uwzględnione w pracy dyplomowej
1
. Obowiązuje również 

                                            
1
 Na przykład: Gajewska D., Pałkowska-Goździk E., Lange E., Niegowska J., Paśko P., Kościołek A., Fibich K., 

Gudej S. Standardy postępowania dietetycznego w kardiologii. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Dietetyki 

2016. Dietetyka 2016, 7, 1-37. 
 



 
 

zaproponowanie postępowania żywieniowego dla analizowanego przypadku w formie 

tygodniowego jadłospisu, z uwzględnieniem sytuacji zdrowotnej i klinicznej badanego 

przypadku oraz indywidualnych potrzeb opisywanego przypadku.  

 

 

Wymagania merytoryczne pracy dyplomowej 

 

Praca dyplomowa powinna zawierać: 

 

• wyraźne określenie problemu badawczego wraz z jego uzasadnieniem, 

opierającym się na krytycznej analizie piśmiennictwa naukowego;  

• opis zastosowanej metody, techniki oraz narzędzi badawczych
2

, dobranych 

adekwatnie do podejmowanego problemu badawczego; 

• sformułowanie wniosków na podstawie przeprowadzonej analizy; 

• odniesienie do podstawowej literatury przedmiotu, z uwzględnieniem aktualnych 

wytycznych medycznych dotyczących postępowania  żywieniowego w 

określonych sytuacjach klinicznych.  

 

Wskazania dotyczące wyboru metod i narzędzi badawczych 

 

 W pracy dyplomowej przygotowywanej na studiach I stopnia na kierunku dietetyka w 

celu przeprowadzenia oceny sposobu żywienia badanego przypadku zaleca się zastosowanie 

jakościowych lub jakościowo – ilościowych metod badawczych 

(taksonomia/nazewnictwo wg cytowanej pozycji Komitetu Nauki o Żywie niu 

Człowieka Polskiej  Akademii Nauk , stanowiącej podstawowe metodyczne  

źródło referencyjne w danym obszarze nauki
3
).   

Metody jakościowe pozwalają na uzyskanie informacji o rodzajach spożywanych 

produktach spożywczych, częstotliwości ich występowania, liczbie i rodzaju posiłków w 

ciągu dnia, przerwach między nimi, sposobach ich przygotowania oraz zwyczajach 

żywieniowych i zalicza się do nich. m.in.  metodę Wellnavi, metodę częstości spożycia 

                                            
2
 UWAGA. Należy pamiętać, że w przypadku pracy dyplomowej na studiach I stopnia posługujemy się  

metodą badawczą analizy indywidualnego przypadku (studium przypadku). Promotor decyduje o 

doborze techniki badawczej, wynikającej z podejmowanego problemu badawczego (zastosowana może 

zostać technika wywiadu, technika ankietowania, badania dokumentów, obserwacji etc.), a także 

narzędzia badawczego (kwestionariusz wywiadu, kwestionariusz ankiety etc.). Taksonomia stosowana w 

podstawowym na kierunku dietetyka opracowaniu metodyki badań sposobu żywienia A. Gronowskiej-

Senger (PAN, 2013) wymaga modyfikacji i dostosowania do powyższego schematu. Np. w sytuacji, gdy w 

pracy wykorzystywana jest (wg taksonomii PAN) metoda bieżącego notowania, należąca do grupy metod 

jakościowo-ilościowych, należy uznać, że: metodą badawczą jest: metoda analizy indywidualnego 

przypadku, techniką badawczą: technika ankietowania, a narzędziem: kwestionariusz bieżącego 

notowania. W sytuacji, gdy wykorzystywana jest (wg taksonomii PAN) metoda 24-godzinnego wywiadu, 

należąca do grupy metod jakościowo-ilościowych, należy uznać, że: metodą badawczą jest: metoda analizy 

indywidualnego przypadku, techniką badawczą: technika wywiadu, a narzędziem: kwestionariusz 24-

godzinnego wywiadu. Za prawidłowość zastosowania taksonomii dotyczącej metodyki badań 

odpowiedzialny jest promotor pracy licencjackiej.  
3
 Jako źródło referencyjne w zakresie metodyki badań żywieniowych zaleca się wykorzystanie pozycji:  A. 

Gronowska – Senger (red.). Przewodnik metodyczny badań sposobu żywienia. Warszawa: PAN; 2013.  

http://www.knozc.pan.pl/images/Przewodnik_metodyczny.pdf (dostęp z dnia 08.07.2017 r.) W kwestii ogólnej 

metodologii badań naukowych zalecane źródło: J. Apanowicz, Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, 

Difin, Warszawa 2005.   

 

 

http://www.knozc.pan.pl/images/Przewodnik_metodyczny.pdf


 
 

(FFQ), metody punktowe, np.  Indeks zdrowego jedzenia (HEI), Wskaźnik zdrowej diety 

(HDI), Indeks jakości racji pokarmowej (DQI), ocenę wg Starzyńskiej, test Bielińskiej, 

klasyfikację wg Szewczyńskiego, kwestionariusz Block'a.  

Metody jakościowo – ilościowe dostarczają informacji o składzie posiłków, częstości 

oraz ilości spożywanych produktów żywnościowych lub składników pokarmowych. Należą 

do nich m.in. wywiad 24 godzinny, metoda bieżącego notowania, historia żywienia i inne. 

Poniżej przedstawiono możliwe do wykorzystania w badaniu case study przykłady: ankiety 

do badania zwyczajów żywieniowych (możliwej do wykorzystania w realizacji wywiadu o 

spożyciu z ostatnich 24 godzin) oraz kwestionariusza bieżącego notowania (do wykorzystania 

w ramach metody bieżącego notowania – dietary record).  

 

Przykład kwestionariusza wywiadu / ankiety do badania zwyczajów żywieniowych 

Według: http://www.knozc.pan.pl/images/Przewodnik_metodyczny.pdf (dostęp z dnia 08.07.2017 r., s. 90-91) 
 

Liczba posiłków w ciągu dnia dwa, trzy, cztery, pięć, trzy albo cztery, cztery, albo 

pięć 

Regularność spożywania posiłków Tak                                            Nie 

śniadanie                                 śniadanie 

II śniadanie                              II śniadanie 

obiad                                        obiad 

podwieczorek                           podwieczorek 

kolacja                                      kolacja 

podjadanie pomiędzy głównymi posiłkami 

tak                                        nie 

Średnia długość przerw pomiędzy posiłkami 2 godz. 3 godz. 4 godz. 5 godz. różnie 

Ile razy w tygodniu w posiłku obiadowym występuje 

mięso lub inne białko zwierzęce (ryby, jaja)? 

1 raz, 2 razy, 3 razy, 4 razy, pięć razy, sześć razy, 7 

razy, nie spożywam 

Jakie najczęściej występują w posiłku obiadowym 

produkty węglowodanowe? 

ziemniaki, produkty mączne (makarony, kluski), ryż, 

kasze, nasiona roślin strączkowych (groch, fasola) 

Jak często spożywane są produkty nabiałowe 

(mleko, sery, jogurty)? 

codziennie, 3-4 razy w tygodniu, raz w tygodniu, kilka 

razy w miesiącu, raz w miesiącu, sporadycznie, nie 

spożywam 

Jak często spożywane są warzywa? raz dziennie, kilka razy dziennie, 3-4 razy w tygodniu, 

raz w tygodniu, kilka razy w miesiącu, raz w 

miesiącu, sporadycznie, nie spożywam 

Jak często spożywane są owoce? raz dziennie, kilka razy dziennie, 3-4 razy w tygodniu, 

raz w tygodniu, kilka razy w miesiącu, raz w 

miesiącu, sporadycznie, nie spożywam 

Jak często spożywane jest pieczywo ciemne? raz dziennie, kilka razy dziennie, 3-4 razy w tygodniu, 

raz w tygodniu, kilka razy w miesiącu, raz w 

miesiącu, sporadycznie, nie spożywam 

http://www.knozc.pan.pl/images/Przewodnik_metodyczny.pdf


 
 

Jak często spożywane są kasze? codziennie, 3-4 razy w tygodniu, raz w tygodniu, kilka 

razy w miesiącu, raz w miesiącu, sporadycznie, nie 

spożywam 

Jak często spożywane są nasiona roślin 

strączkowych (groch, fasola)? 

codziennie, 3-4 razy w tygodniu, raz w tygodniu, kilka 

razy w miesiącu, raz w miesiącu, sporadycznie, nie 

spożywam 

Jak często spożywane są ryby? codziennie, 3-4 razy w tygodniu, raz w tygodniu, kilka 

razy w miesiącu, raz w miesiącu, sporadycznie, nie 

spożywam 

Jaki rodzaj tłuszczu używany jest do smażenia? masło, masło o obniżonej WE, margaryna miękka lub 

do smarowania pieczywa (Flora, Rama), margaryna o 

obniżonej WE, mieszaniny masła i margaryny (Finea, 

Masmix), smalec, nie używam 

Jaki rodzaj tłuszczu używany jest do smażenia? masło, margaryna zwykła, margaryna do smażenia, 

olej, oliwa z oliwek, smalec, nie używam 

Jaki rodzaj tłuszczu używany jest do sałatek i 

surówek? 

majonez, majonez o obniżonej WE, olej, oliwa z 

oliwek, śmietana, nie używam 

Jaki rodzaj tłuszczu używany jest do w trakcie 

przygotowywania zup? 

masło, margaryna, olej, śmietana, nie używam 

Jakie rodzaje produktów wybierane są podczas 

zakupów? 

o zwiększonej zawartości tłuszczu 

o zmniejszonej zawartości tłuszczu 

jest to dla mnie bez znaczenia 

Które produkty spożywane są najczęściej? mięso: 

wieprzowina, wołowina, cielęcina, drób 

wędliny: 

chude (szynka) tłuste (baleron), kiełbasy, wędliny 

podrobowe, pasztety 

ryby: 

karp, węgorz, śledzie, dorsz, makrela, morszczuk 

nabiał: 

mleko chude, mleko tłuste, twaróg tłusty, twaróg 

półtłusty, twaróg chudy, sery żółte, sery topione, jaja, 

śmietana 9%, śmietana 12-20%, śmietana powyżej 

20% tłuszczu 

Czy przyjmowane są preparaty witaminowe i/lub 

zawierające składniki mineralne lub inne 

suplementy diety? 

nie 

tak (jakie?)................................................ 

Czy spożywane są produkty określane jako tzw. 

,,zdrowa żywność” (otręby, kiełki, musli,  tofu itp.)? 

nie 

tak (jakie?)................................................ 



 
 

Czy stosowana jest jakaś dieta? nie 

tak (jaką?)................................................ 

 

 

 

 

Przykład kwestionariusza bieżącego notowania Według: 

http://www.knozc.pan.pl/images/Przewodnik_metodyczny.pdf (dostęp z dnia 08.07.2017 r.; s. 93) 
 

Potrawa Nazwa produktu 

spożywczego 

Miara domowa Ilość w gramach Uwagi 

technologiczne 

I śniadanie, godz........ 

     

     

     

II śniadanie, godz........ 

     

     

     

Obiad, godz........ 

     

     

     

Podwieczorek, godz........ 

     

     

     

Kolacja, godz........ 

     

     

     

http://www.knozc.pan.pl/images/Przewodnik_metodyczny.pdf


 
 

Posiłek dodatkowy (przekąska), godz........ 

     

 

 

 

 Uzyskane w wyniku badania informacje dotyczące jakości i ilości spożytych 

produktów i potraw, służą, przy wykorzystaniu specjalistycznych komputerowych programów 

żywieniowych, do wyliczenia wartości energetycznej oraz zawartości poszczególnych 

składników odżywczych,  z uwzględnieniem udziału makroskładników diety w 

zabezpieczeniu zapotrzebowania energetycznego. Uzyskane wyniki powinny być odniesione 

do indywidualnych norm żywieniowych.  

Należy pamiętać, że dokładność i precyzja oceny zwyczajowego spożycia zależy od 

czasu trwania badania (3, 5, 7, a nawet więcej dni). W badaniach żywieniowych najczęściej 

jest stosowany trzydniowy zapis spożycia, przy czym wydłużenie ocenianego okresu do 7 dni 

urealnia rzeczywiste średnie spożycie w ciągu dnia. Zaleca się, aby na potrzeby pracy 

dyplomowej na kierunku dietetyka stosować 7-dniowy rejestr sposobu żywienia. Na 

podstawie uzyskanych wyników badań dyplomant opracowuje właściwe postępowanie 

dietetyczne, dostosowane do stanu odżywienia oraz stanu zdrowia i wymagań klinicznych 

analizowanego studium przypadku. 

 Przygotowując studium przypadku student wykorzystuje w porozumieniu z 

promotorem, w zależności od potrzeb także technikę badania dokumentów - analizy 

wybranych danych z dokumentacji medycznej chorego, a także może wykonać pomiary 

parametrów antropometrycznych i/lub ocenę stanu odżywienia metodą impedancji 

bioelektrycznej (BIA) pacjenta/badanej osoby, przy czym zastrzega się, że badanie 

pacjenta/osoby odbywa się pod bezpośrednim nadzorem i z udziałem promotora. Dobór 

technik badawczych zależy od celów pracy i ma miejsce w uzgodnieniu z promotorem.  

 

 

 

 

Wytyczne dotyczące redagowania pracy dyplomowej na studiach I stopnia na kierunku 

dietetyka 

 

 Praca dyplomowa powinna być napisana w języku polskim, z dochowaniem 

poprawności językowej, w tym gramatycznej i stylistycznej. Nie może nosić cech plagiatu. 

Należy zwrócić uwagę, aby w sytuacji dosłownego cytowania lub omawiania treści zawartych 

w literaturze przedmiotowej dokładnie wskazywać wykorzystywane źródło oraz autora / -ów 

cytowanych tez, przywołując w tekście pracy nazwisko cytowanego autora oraz sporządzając 

odnośnik do wykorzystywanej pozycji literatury (np. J. Kowalski wskazuje, że ……. itp.).  

Objętość pracy dyplomowej na studiach I stopnia nie powinna być mniejsza                         

niż 25 stron bez piśmiennictwa, wykazu tabel i rycin oraz ewentualnych załączników.  

 

Ustawienie strony. Obowiązuje format A4, układ tekstu poziomy, wydruk dwustronny, 

czcionka Times New Roman, wielkość czcionki 12, półtora odstępu między wierszami, 

należy zastosować wyjustowanie tekstów do obu marginesów (do prawego i lewego 

marginesu), wcięcie akapitu za pomocą tabulatora, szerokość marginesów: lewy 3,0 cm, 

górny, dolny, prawy 2,5 cm. Strony należy numerować kolejno, zaczynając od strony 



 
 

tytułowej, przy czym na stronie tytułowej nie drukuje się numeru strony.  Numery stron 

należy umieszczać w dolnym, prawym rogu każdej strony, pomijając numerację strony 

tytułowej, spisu treści i oświadczeń.  Łacińskie nazwy / terminy należy zapisać kursywą. 

 

Odnośniki do cytowanych pozycji literatury. Przywoływane w tekście pracy pozycje 

piśmiennictwa oznaczać należy cyframi ujętymi w nawias kwadratowy, np. [1], przy czym w 

wykazie wykorzystanych w pracy pozycji bibliograficznych należy je ułożyć w kolejności 

cytowania w tekście. Zaleca się, aby w teoretycznej części pracy, poświęconej omówieniu / 

zrelacjonowaniu stanu badań nad podejmowanym zagadnieniem, na jednej stronie 

wykorzystywać nie mniej niż dwie pozycje literatury.   

 

 Zasady edycji tabel i obiektów graficznych. Numerując tabele należy używać cyfr 

arabskich, tytuł tabeli powinien być umieszczony nad tabelą. Pozycje z tabeli wymagające 

wyjaśnień należy zaznaczyć używając indeksu górnego, stosując przypis bezpośrednio pod 

tabelą. Jeśli tabela jest przedmiotem cytowania, bądź została przygotowana na podstawie 

danych z literatury, fakt ten należy udokumentować, podając wykorzystane źródło. W tekście 

pracy należy zawsze odnosić się / komentować dane zawarte w tabelach, ale należy unikać 

powtarzania w tekście pracy danych liczbowych już zamieszczonych w tabeli, jak również 

ilustrowania danych zawartych w tabeli dodatkowymi obiektami graficznymi. Obowiązuje 

zatem zasada prezentacji wyników badań własnych przy wykorzystaniu tabel lub obiektów 

graficznych, jednak nie za pomocą obu tych metod łącznie. Obiekty graficzne (rysunki, 

wykresy, fotografie, schematy itp.) powinny być numerowane kolejnymi cyframi arabskimi, a 

ich tytuły powinny być umieszczone pod nimi. 

  

 

 

 

 

 

 

Struktura pracy. Należy zachować następujący układ (strukturę) zawartości pracy 

dyplomowej: 

• strona tytułowa (patrz załącznik 1 poniżej),   

• ewentualne podziękowania, 

• oświadczenie, 

• spis treści, zawierający następujące elementy: 

 

WSTĘP 

 

I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA 

 

1. Tytuł rozdziału 

1.1. Tytuł podrozdziału 

1.2. Tytuł podrozdziału 

 

2. Tytuł rozdziału 

2.1. Tytuł podrozdziału 

2.2. Tytuł podrozdziału 

 



 
 

II.  CZĘŚĆ METODOLOGICZNA 

 

1. Cel pracy 

2. Materiał i metody 

 

III. CZĘŚĆ ANALITYCZNA 

 

1. Wyniki badań i ich omówienie 

2. Założenia proponowanego postępowania żywieniowego - wytyczne jakościowe oraz 

ilościowe 

 

IV. PODSUMOWANIE 

 

V. WNIOSKI 

 

PIŚMIENNICTWO 

WYKAZ TABEL I RYCIN 

ZAŁĄCZNIKI 

 

 

Wytyczne dotyczące zawartości poszczególnych elementów struktury pracy dyplomowej. 

 

1. We wstępie należy uzasadnić wybór tematu pracy oraz podejmowanej problematyki 

badawczej, zwracając uwagę przede wszystkim na względy praktyczne. Należy także 

objaśnić podstawowe pojęcia, występujące  w tytule pracy (przywołując adekwatne 

pozycje literatury), sformułować cel pracy (w formule: Celem pracy jest ……), a 

także krótko omówić strukturę pracy, z uwzględnieniem zawartości poszczególnych 

części / rozdziałów / paragrafów, uwzględnionych w strukturze pracy ( w formule: 

Rozdział 1 poświęcony został omówieniu ….. W paragrafie pierwszym podjęto 

zagadnienie ….. itp.) Zalecana objętość wstępu: około 2-3 stron. 

 

2. W teoretycznej części pracy należy przedstawić wyniki analizy 

piśmiennictwa/studium literatury, które informować mają o aktualnym stanie badań 

naukowych, dotyczących zagadnienia będącego przedmiotem badań własnych.  

Dopuszcza się stosowanie podrozdziałów z zachowaniem odpowiedniej ich numeracji. 

 

3. W metodologicznej części pracy, w paragrafie zatytułowanym „Cel pracy” należy 

określić cel pracy, to znaczy wskazać, do czego się dąży, co chce się osiągnąć, stosując 

formułę: Celem pracy jest …… (powtarzamy sformułowanie celu pracy zawarte we 

wstępie). Należy także sformułować problemy badawcze wyrażone w postaci pytań 

(zaleca się sformułowanie jednego, głównego problemu badawczego, a także  - jeśli 

jest to uzasadnione - kilku szczegółowych problemów badawczych), przy 

zastosowaniu formuły: Główny problem badawczy niniejszej pracy został wyrażony w 

formie pytania: ………., natomiast szczegółowe problemy badawcze zostały 

wyrażone w postaci pytań: …………. Należy pamiętać, że problem badawczy, 

wyrażony w postaci pytania, jest kwestią do rozwiązania i wskazuje obszar niewiedzy, 

który zainspirował podjęcie badań własnych.  

 



 
 

4. W paragrafie „Materiał i metody” należy zamieścić opis materiału badawczego (case 

study), z uwzględnieniem kryteriów doboru badanego przypadku / włączenia do badań 

oraz sposobu i miejsca rekrutacji badanego przypadku, a także opis zastosowanej 

metody, a także technik i narzędzi badawczych. 

 

5. W badawczej części pracy należy zaprezentować wyniki badań własnych, np. w 

formie tabel, wykresów, rycin itd. oraz omówić uzyskane wyniki, pamiętając jednak, 

aby te same wyniki badań nie były prezentowane jednocześnie np. w formie tabeli i 

wykresu. Skróty, symbole i inne oznaczenia stosowane w rycinach i tabelach powinny 

być wyjaśnione w opisie ryciny / tabeli,  niezależnie ich od wyjaśnienia w tekście 

pracy.  

 

6. Założenia proponowanego postępowania żywieniowego – w tej części pracy należy 

zaproponować postępowanie żywieniowe w badanym przypadku, ze szczegółowym 

przedstawieniem zaleceń, ich uzasadnieniem oraz propozycją 7 – dniowego 

jadłospisu, dostosowanego do indywidualnych potrzeb energetycznych, odżywczych 

oraz stanu zdrowia pacjenta, w oparciu o specjalistyczny komputerowy program 

dietetyczny (np. Kcalmar Pro).  

 

7. Podsumowanie ma być odpowiedzią na pytanie: na ile zadeklarowany przez badanego 

sposób żywienia jest adekwatny do wymogów wynikających z jego sytuacji 

zdrowotnej/klinicznej. 

 

8. Wnioski: w tej części pracy należy na podstawie uzyskanych wyników badań 

własnych odnieść się do celu pracy oraz problemów badawczych sformułowanych w 

metodologicznej części pracy. Konkluzje nie mogą być powieleniem wyników badań 

własnych.  

 

9. Piśmiennictwo: powinno liczyć nie mniej niż 25 pozycji literatury, w tym co najmniej 

80% z ostatnich 10 lat, przy czym minimum 60% powinny stanowić artykuły z 

czasopism naukowych. Piśmiennictwo powinno zostać przygotowane zgodnie z 

wytycznymi International Committee of Medical Journal Editors, jak dla publikacji 

biomedycznych.  

 

 

 

 

Sposób zapisu  pozycji piśmiennictwa w zależności od rodzaju źródła: 

Piśmiennictwo powinno zawierać wykaz wszystkich wymienionych w tekście źródeł 

bibliograficznych, według kolejności ukazywania się ich w pracy.  

 

Artykuły w czasopismach 



 
 

Należy podać:  

 kolejny numer pozycji,  

 nazwisko autora lub autorów i pierwsze litery imion (w przypadku większej liczby au-

torów należy podać nazwiska 6 pierwszych, a następnie skrót et al.) 

 tytuł pracy, tytuł czasopisma z zastosowaniem obowiązujących skrótów (patrz: Index 

Medicus), rok, tom, numer, stronę początkową i końcową. 

przykład: 

Alberti KG, Eckel RH, Grundy SM, Zimmet PZ, Cleeman JI, Donato KA, et al. Harmonizing 

the metabolic syndrome: a joint interim statement of the International Diabetes Federation 

Task Force on Epidemiology and Prevention; National Heart, Lung and Blood Institute; 

American Heart Association; World Heart Federation; International Atherosclerosis Society; 

and International Association for the Study of Obesity. Circulation. 2009;120:1640-45. 

artykuł w języku innym niż angielski – przykład  

Gajewska D, Myszkowska-Ryciak J, Lange E, Gudej S, Pałkowska-Goździk E, Bronkowska 

M, et al. Standardy leczenia dietetycznego otyłości prostej u osób dorosłych - stanowisko 

Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Dietetyka. 2015;8:1-24. Polish. 

organizacja występująca jako autor – przykład: 

The European Society of Cardiology (ESC), The European Association for the Study of 

Diabetes. ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in 

collaboration with the EASD. Eur Heart J. 2013,34:3035-87.  

Książki i monografie 

Dzieło autorskie (jednego lub więcej autorów)  

Opis książki autorskiej powinien zawierać nazwisko / nazwiska i inicjały autorów, 

tytuł książki, nazwę wydawnictwa, miejsce i rok wydania, a także zakres stron 

wykorzystanych w pracy.  

 

przykład: 

Hartman J. Bioetyka dla lekarzy. Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business; 2012. p. 106-

107. 

Jeśli jako źródło wskazujemy całą pracę, to na początku wskazujemy redaktora/ów tomu, 

używając zapisu: editor/editors. 

przykład: 

Jarosz M, editor. Normy żywienia dla populacji Polski. Warszawa: Instytut Żywności i 

Żywienia; 2017. 

 

Rozdział w książce 



 
 

Opis artykułu (rozdziału) z wieloautorskiej pracy zbiorowej powinien zawierać 

nazwiska i inicjały autorów, tytuł cytowanego rozdziału, tytuł książki, nazwisko i inicjał 

imienia redaktora (-ów) książki, nazwę wydawnictwa, miejsce i rok wydania, a także zakres 

stron wykorzystanych w pracy. Uwaga: w przypadku cytowania pracy zbiorowej pod 

redakcją zawsze obowiązuje wskazanie konkretnego rozdziału, który jest cytowany. 

Skrzypek M, Wdowiak A. Implikacje otyłości w medycynie reprodukcyjnej. In: Skrzypek M, 

editor. Obesitologia w ujęciu interdyscyplinarnym. Lublin: Uniwersytet Medyczny; 2018. p. 

145-151. 

Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. 

Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 

1995. p. 465-78. 

 

Strony internetowe cytuje się podając nazwę strony, ew. tytuł cytowanego materiału 

źródłowego wraz z nazwiskiem i inicjałem imienia autora (jeśli dotyczy), adres URL i datę 

dostępu / wejścia na stronę. Np.: http://polskietowarzystwoginekologiczne.com.pl/cytologia/ 

(dostęp z dnia 19.04.2016 r. ).  

 
Zaleca się cytowanie przede wszystkim publikacji oryginalnych i unikanie odwołań do stron 

internetowych, z wyjątkiem uznanych źródeł, jak np. materiały FAO/WHO, Ministerstwo 

Zdrowia, Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, oficjalne strony medycznych 

towarzystw naukowych itp. 

 
 

Przewodnik metodyczny przygotowali: 

Dr hab. Michał Skrzypek 

kierownik Zakładu Dietetyki Klinicznej UM w Lublinie 

 

Dr inż. Renata Krzyszycha 

koordynator kształcenia praktycznego na kierunku dietetyka 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE (184) 

                                            
4
 Cyfra w nawiasie oznacza wielkość czcionki. 

http://polskietowarzystwoginekologiczne.com.pl/cytologia/


 
 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU (18) 

 

 

 

 

Imię i nazwisko studenta/ki (14) 

 
Kierunek: ... (12)  

Studia ... stopnia (12)  

Numer albumu: ... (12)  

 

 

Tytuł pracy dyplomowej (20) 

 

Praca dyplomowa (14) 

 

 

PROMOTOR (14)  

tytuł/stopień zawodowy/naukowy imię i nazwisko promotora (14)  

Katedra/Zakład/Pracownia (14) 


