
 
 
 
 

Kryteria oceny Praktycznego Egzaminu Dyplomowego 
 na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym 

na kierunku DIETETYKA 
 

Lp. Kryteria oceny Punkty Kryteria szczegółowe  

1. 
Przygotowanie 
teoretyczne 

0 -10 

 rozpoznanie, zdefiniowanie i charakterystyka problemu żywieniowego  
z jakim zgłasza się pacjent do gabinetu dietetyka (0-4 pkt), 

 zalecenia żywieniowe w konkretnej jednostce chorobowej/sytuacji 
klinicznej lub życiowej pacjenta (0-4 pkt), 

 produkty zalecane i przeciwwskazane (0-2 pkt). 

2. 

Umiejętności 
praktyczne – 
przygotowanie 
do 
konstruowania 
planu 
żywieniowego 

0 -12 

 samodzielne wyliczenie i uzasadnienie: zapotrzebowania na energię (PPM  
i CPM) oraz makroskładniki w diecie (kcal, g, %), ustalenie ostatecznej 
kaloryczności diety oraz rozkładu makroskładników (0-3 pkt), 

 poprawne zinterpretowanie wyników badań laboratoryjnych  
i antropometrycznych, dokonanie koniecznych wyliczeń (0-3 pkt), 

 ustalenie celu terapii i sposobów monitorowania (w tym: badania 
antropometryczne, częstotliwość spotkań, badania laboratoryjne) (0-3 pkt), 

 sformułowanie indywidualnego zalecenia dla pacjenta (5-10 zaleceń),  
w tym zlecenia dotyczącego aktywności fizycznej, suplementacji, konsultacji 
medycznych) (0-3 pkt), 

3. 

Umiejętności 
praktyczne 
 – 1-dniowy 
indywidualny 
jadłospis dla 
pacjenta  

0 - 8 

 sprawne posługiwanie się programem komputerowym do układania 
jadłospisu (0-2 pkt), 

 uwzględnienie w wyborze posiłków/produktów: preferencji żywieniowych, 
trybu życia pacjenta oraz obecnej sytuacji klinicznej i/lub sytuacji życiowej 
(0-2 pkt), 

 poprawne rozplanowanie posiłków z odpowiednią ich ilością i rozkładem 
kaloryczności w ciągu dostosowane do możliwości pacjenta (0-2 pkt), 

 poprawne konstruowanie posiłków, ocenionych pod względem 
smakowitości, gramatury, opracowania receptury przygotowania i podania 
miary domowej (0-2 pkt) 

RAZEM 0 – 30 pkt 

 

Ocenę końcową z Praktycznego Egzaminu Dyplomowego ustala się wg poniższej skali: 

 

Wynik procentowy PUNKTY OCENA 

        90 – 100%    27 – 30 pkt. bardzo dobry 

        80 – 89%    24 – 26 pkt. dobry plus 

        70 – 79%    21 – 23 pkt dobry 

        60 – 69%    18 – 20 pkt. dostateczny plus   

        50 – 59%    15 – 17 pkt. dostateczny 

          0 – 49%       0 – 14 pkt. niedostateczny 

 


