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

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

 

§ 1.  
Zapisy ogólne 

 
1. Regulamin egzaminu dyplomowego dla studentów studiów II 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. Egzamin dyplomowy jest sprawdzeniem osiągniętych przez studenta efektów 
kształcenia założonych w programach nauczania.  

3. Egzamin przeprowadzany jest w formie ustnej i składa się z prezentacji pracy 
dyplomowej z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej  oraz odpowiedzi na 
wylosowane pytania egzaminacyjne z zakresu efektów uczenia: 
a) 1 pytanie z zakresu nauk społecznych (część teoretyczna egzaminu), 
b) 1 pytanie z przedmiotu żywienie w prewencji chorób dietozależnych, bądź  

żywienie w szpitalu i poszpitalne (część praktyczna egzaminu). 
4. W przypadku uzyskania 0 pkt z pytania 1 lub 2 losowane jest dodatkowe trzecie 

pytanie.  
5. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:  

a) osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia zawartych w programie studiów,  

b) przedstawienie protokołu kontroli oryginalności pracy w ramach funkcjonującej 
w uczelni procedury antyplagiatowej,  

c) uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej przez promotora i recenzenta.  
6. Czas trwania egzaminu dyplomowego wynosi maksymalnie do 30 minut. 

Przewodniczący komisji egzaminacyjnej może udzielić studentowi do 10 minut 
czasu w celu przygotowania odpowiedzi na pytania egzaminacyjne.  

7. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją egzaminacyjną. W skład komisji 
wchodzą:  

a) przewodniczący – Dziekan, Prodziekan lub inna osoba wyznaczona przez Dziekana,  

b) członek – promotor (osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora 
habilitowanego lub stopień naukowy doktora),  

c) członek – recenzent (osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora 
habilitowanego lub stopień naukowy doktora); recenzentem pracy dyplomowej nie może 
być osoba z tej samej jednostki organizacyjnej Uczelni, w której pracuje promotor pracy.  
d) członek – egzaminator posiadające wykształcenie kierunkowe. 



 

Z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządza się protokół (wg wzoru stanowiącego 
załącznik do dokumentacji egzaminu dyplomowego). 

8. Do głównych zadań komisji egzaminacyjnej należy:  

a) przeprowadzenie oraz dokonanie oceny egzaminu dyplomowego,  

b) ustalenie oceny i wyniku studiów oraz przyznanie tytułu zawodowego,  

c) w przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej – podjęcie 
decyzji o dopuszczeniu studenta do powtórnego egzaminu z tą samą pracą dyplomową 
lub z nową pracą dyplomową.  

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

10. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu dyplomowego w 
drugim terminie, student zostaje skreślony z listy studentów.  

11. Terminy egzaminów dyplomowych. Dla studentów, którzy oddadzą pracę 
dyplomową do 30 czerwca - egzamin dyplomowy będzie odbywał się w lipcu. Dla 
studentów, którzy oddadzą pracę do 30 sierpnia egzamin dyplomowy będzie  
odbywał się w październiku/listopadzie. Dla studentów, którzy nie złożyli pracy 
dyplomowej, ustala się w oparciu o odrębne procedury termin dodatkowy.  

12. Dla pracy dyplomowej generowany jest raport podobieństwa w Jednolitym 
Systemie Antyplagiatowym (JSA). 

13. Praca po pozytywnej weryfikacji w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA) i 
po uzyskaniu pozytywnej oceny promotora zostaje zakwalifikowana do egzaminu 
dyplomowego.  

14.  Jeśli opinia promotora jest negatywna (w pracy jest nadmierna liczba cytatów 
wskazująca na niski stopień samodzielności) praca nie jest dopuszczona do 
egzaminu dyplomowego. Student po konsultacji z promotorem musi poprawić 
pracę dyplomową i ponownie dostarczyć ją do oceny operatorowi systemu.  

15.  Jeśli w wyniku oceny praca zostaje uznana jako plagiat, nie zostaje dopuszczona 
do egzaminu dyplomowego. Rektor wszczyna wobec studenta postępowanie 
dyscyplinarne.  

 

§ 2.  

Egzamin dyplomowy 

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

 Egzamin dyplomowy przeprowadza Komisja egzaminacyjna w składzie 
powołanym przez Dziekana.  

 Egzamin dyplomowy odbywa się przed Komisją liczącą 4 członków, w tym 
przewodniczący Komisji. Egzamin przeprowadza się za pomocą platformy ZOOM 
(https://zoom.us). 

 W trakcie egzaminu dyplomowego dopuszcza sie udział zatwierdzonej przez 
Dziekana osoby zapewniającej wsparcie techniczne. 

https://zoom.us/


 

 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.  

 Przed rozpoczęciem egzaminu student otrzymuje od Komisji dane do logowania: 
Meeting ID oraz Meeting Password za pośrednictwem uczelnianego Portalu 
studenta.  

 Student przystępujący do 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. 

 Przed rozpoczęciem egzaminu dyplomowego Komisja egzaminacyjna weryfikuje 
tożsamość wszystkich zdających przez wymóg okazania legitymacji studenckiej 
przez studenta.  

 W przypadku stwierdzenia braku spełniania warunków, o których mowa w ust. 7 
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.  

 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. 

 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. 

 W trakcie egzaminu student: 
a. prezentuje wyniki pracy magisterskiej 
b. odpowiada na 2 pytania egzaminacyjne  

 Pod nadzorem Komisji może pracować jednocześnie 2 studentów. 

 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 pozostałych 
zdających. 

 Podczas egzaminu dyplomowego, student może porozumiewać się wyłącznie z 
Komisją egzaminacyjną. 

https://zoom.us/


 

 W trakcie przygotowywania odpowiedzi na pytania egzaminacyjne student ma 
wyłączoną funkcję dźwięku, która zostaje ponownie uruchomiona po 
potwierdzeniu przez studenta gotowości przystąpienia do odpowiedzi na pytania. 
Dźwięk może zostać włączony na wniosek studenta, który w trakcie egzaminu 
zgłosi potrzebę kontaktu z Komisją.  

 Za egzamin dyplomowy student może osiągnąć maksymalnie 16 pkt w tym za: 
a. prezentację pracy magisterskiej (0 – 4pkt), 
b. odpowiedzi na 2 pytania egzaminacyjne (0 - 12pkt) 

 Z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządza się protokół (wg wzoru 
stanowiącego załącznik do dokumentacji egzaminu dyplomowego). 

 Student zdał egzamin dyplomowy jeżeli w wyniku postępowania 
egzaminacyjnego otrzymał co najmniej 8,5 punktów. 

 Ostateczny wynik studiów jest wyliczany na podstawie &50 Regulaminu studiów 
(wg wzoru stanowiącego załącznik do dokumentacji egzaminu dyplomowego). 

 Ocena z egzaminu dyplomowego i wynik ukończenia studiów, podawane są 
przez przewodniczącego Komisji do wiadomości studentowi, bezpośrednio po 
zakończeniu egzaminu dyplomowego poprzez platformę ZOOM (https://zoom.us). 

 Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:  

1) średnia ocen, tzn. średnia arytmetyczna średnich arytmetycznych liczona do 
dwóch miejsc po przecinku z zaokrągleniem drugiej cyfry,  

2) ocena pracy dyplomowej (średnia ocena promotora i recenzenta),  

3) ocena egzaminu dyplomowego.  

 Wynik studiów kończących się egzaminem dyplomowym oblicza się według 
wzoru:  
X = ½ 1) + ¼ 2) + ¼ 3)  

 W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów.  

a) dyplom z wynikiem dostatecznym otrzymują absolwenci, którzy uzyskali wynik 
do 3,50;  

b) dyplom z wynikiem dobrym otrzymują absolwenci, którzy uzyskali wyniki od 
3,51 do 4,25;  

c) dyplom z wynikiem bardzo dobrym otrzymują absolwenci, którzy uzyskali 
wynik od 4,26 i powyżej;  

d) dyplom z wynikiem celującym otrzymują absolwenci, którzy:  

 uzyskali średnią ocen z poszczególnych przedmiotów, uzyskanych z 
egzaminów i zaliczeń w ciągu całego okresu studiów powyżej 4,75,  

 uzyskali z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oceny nie niższe niż 
4,5,  

 nie powtarzali roku lub semestru z powodu niezadowalających wyników w 
nauce,  

 nie byli skreśleni z listy studentów,  

 nie byli karani dyscyplinarnie.  
 

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

 
 

Lublin, dnia 15 czerwca 2020 roku  


