
Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu 

 

Regulamin przeprowadzenia Egzaminu dyplomowego na kierunku 

Dietetyka  

- studia I stopnia w Wyższej Szkole Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu 

z dnia 21 września 2021 roku  

 

1. Egzaminy o charakterze teoretycznym i praktycznym stanowią elementy Egzaminu 

Dyplomowego na zakończenie III roku studiów I stopnia. 

2. Warunkiem przystąpienia do Egzaminu teoretycznego jest zaliczenie wszystkich 

przedmiotów przewidzianych w planie studiów i uzyskanie pozytywnej oceny/zaliczenia  

z praktyk zawodowych. 

3. Warunkiem przystąpienia do Egzaminu praktycznego jest otrzymanie pozytywnej oceny  

z egzaminu teoretycznego.  

4. Egzamin teoretyczny obejmuje wiedzę nabytą w ramach realizacji przedmiotów 

podstawowych i specjalnościowych (w zależności od wyboru specjalności „Poradnictwo 

żywieniowe” lub „Żywienie w sporcie i odnowie biologicznej na V i VI semestrze 

studiów”), do których student przygotowuje się w ramach seminarium dyplomowego oraz 

otrzymuje zagadnienia do samodzielnego opracowania (praca własna) najpóźniej do  

31 stycznia w danym roku akademickim.  

5. Egzamin teoretyczny jest w formie testu przeprowadzanego elektronicznie i ustalany jest 

na minimum tydzień przed egzaminem praktycznym. Wyniki egzaminu teoretycznego 

podawane są do wiadomości Studentów najpóźniej do trzech dni roboczych. Egzamin 

teoretyczny odbywa się na terenie Uczelni. 

6. Egzamin teoretyczny przeprowadzony jest przed Komisją Egzaminacyjną składającą się  

z następujących osób:  

- Przewodniczący  

- Dwóch członków Komisji będących nauczycielami akademickimi. 

7. Celem egzaminu praktycznego jest weryfikacja wiedzy teoretycznej i umiejętności 

praktycznych nabytych w ramach przedmiotów podstawowych oraz na wybranej 

specjalności „Poradnictwo żywieniowe” lub „Żywienie w sporcie i odnowie 

biologicznej”. 

8. W ramach egzaminu praktycznego studenci są zobowiązani do przygotowania projektu  

w formie prezentacji multimedialnej w maksymalnie 2-osobowych grupach z puli 

tematów, opracowanych przez wykładowców na danej specjalności lub tematu 



wybranego indywidulanie, który musi być zaakceptowany przez wykładowcę, 

koordynującego projekt. 

9. Tematyka projektów będzie ściśle powiązana ze specjalnością wybraną przez studenta. 

a) Na specjalności „Poradnictwo żywieniowe” student będzie zobowiązany  

do przygotowania/opracowania tygodniowego planu żywieniowego pod konkretny 

indywidulany przypadek/ pod konkretną jednostkę chorobową. 

b) Na specjalności „Żywienie w sporcie i odnowie biologicznej” student będzie 

zobowiązany do przygotowania/opracowania tygodniowego planu żywieniowego 

i suplementacyjnego dla zawodników wybranej dyscypliny sportu (z uwzględnieniem 

charakterystyki treningu i walki sportowej) oraz w różnych sytuacjach klinicznych. 

10. Wyboru tematu projektu studenci muszą dokonać do 31 stycznia w danym roku 

akademickim. 

11. Egzamin praktyczny przeprowadzony jest przed Komisją Egzaminacyjną składającą się  

z następujących osób: 

- Przewodniczący  

- Egzaminator 

- Członek Komisji będący nauczycielem akademickim. 

12. Czas przeznaczony na przeprowadzenie egzaminu praktycznego dla 2 osobowej grupy: 

30 min.  

13. Pytania zadane Studentowi w trakcie Egzaminu praktycznego i oceny Komisja wpisuje do 

protokołu egzaminacyjnego. Ostateczna ocena z Egzaminu praktycznego jest średnią 

arytmetyczną ocen z dwóch pytań i prezentacji umiejętności praktycznych. Protokół 

podpisany jest przez cały skład Komisji egzaminacyjnej. Wyniki z egzaminu 

praktycznego odczytane są na zakończenie egzaminu. 

14. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności Student ma prawo do podejścia do 

Egzaminu teoretycznego i praktycznego w drugim terminie wskazanym przez Dziekana.  

15. W przypadku niezdania zarówno Egzaminu teoretycznego jak i praktycznego Student ma 

prawo do dwukrotnego egzaminu poprawkowego w terminie wyznaczonym przez 

Dziekana. 

16. W przypadku niezdania egzaminu poprawkowego Dziekan może wydać decyzje  

o skreśleniu z listy studentów lub w uzasadnionych przypadkach może wydać zgodę na 

egzamin komisyjny. 



17. Ostateczna ocena z Egzaminu dyplomowego jest sumą arytmetyczną ocen z Egzaminu 

teoretycznego i praktycznego. 

18. Dokumentacja egzaminu teoretycznego i praktycznego przechowana jest w aktach 

Uczelni według zasad określonych odrębnymi przepisami. 


