XVII Olimpiada Języka Angielskiego
UWAGA!
Prosimy zwrócić szczególną uwagę na wprowadzone zmiany w regulaminie
Olimpiady.
Regulamin XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego Wyższych
Uczelni Technicznych.
I. CEL: Celem Olimpiady jest sprawdzenie znajomości języka angielskiego wśród
studentów Wyższych Uczelni Technicznych, znajomości ogólnego słownictwa
technicznego, a także podstawowej wiedzy o krajach angielskiego obszaru
językowego.
II. UCZESTNICY: Uczestnikami Olimpiady są studenci studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych Wyższych Uczelni Technicznych w Polsce, którzy zgłoszą się we
wskazanym w ogłoszeniach terminie do Sekretariatu Studium Języków Obcych
danej uczelni. Zapisy dokonywane są na podstawie ważnej legitymacji
studenckiej.
W Olimpiadzie mogą brać udział uczestnicy poprzednich Olimpiad Języka Angielskiego
za wyjątkiem laureatów z miejsc od 1 do 5 (z poprzednich edycji Olimpiady). Za
weryfikację studentów zgłaszających się do I etapu odpowiadają koordynatorzy z
poszczególnych Uczelni.
W Olimpiadzie mogą brać udział doktoranci oraz studenci obcokrajowcy, za
wyjątkiem studentów pochodzących z krajów, w których język angielski jest językiem
urzędowym.
III. ORGANIZACJA: Ogólnokrajowa Olimpiada jest dwuetapowa:
•

•
•
•
•
•

Etap I odbędzie się w piątek 27.11.2015 w godzinach 15.15-17.15. Są to
eliminacje wewnątrzuczelniane pisemne, bazujące na teście przygotowanym w
CJK PP w Poznaniu. Zarówno w eliminacjach wewnątrzuczelnianych, jak i w
finale obecne będą elementy języka technicznego.
Studenci spoza Politechniki Poznańskiej zapisują się na Olimpiadę w swoich
macierzystych uczelniach u koordynatora Olimpiady na danej uczelni.
Studenci Politechniki Poznańskiej zapisują się na Olimpiadę mailowo: szczegóły
znajdują się w zakładce Olimpiady na stronie CJK.
Zapisy na Olimpiadę w całym kraju kończą się 25.11.2015 r. o godz. 15.00.
Test na etap wewnątrzuczelniany jest wysyłany w formie pisemnej, listem
priorytetowym i nie ma możliwości otrzymania go w formie elektronicznej.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawa autorskie do testów, w związku z tym
wyklucza się możliwość ich kopiowania do celów komercyjnych. Testy mogą
być powielane tylko i wyłącznie w celu wykorzystania ich w etapie
wewnątrzuczelnianym.

•

•

Koordynatorzy przekazują listę uczestników po zamknięciu rejestracji na
danej uczelni tj. 25.11.2015 na adres mailowy wskazany przez koordynatora
Olimpiady CJK PP
Organizatorzy pierwszego etapu (poszczególne uczelnie) są zobowiązani do
przesłania wyników w tabelce na adres mailowy Olimpiady w formie pliku
Excel (do pobrania na stronie: http://www.clc.put.poznan.pl) w terminie do
04.12.2015 oraz przesłanie testów wszystkich uczestników i płyt CD pocztą
na adres CJK Politechniki Poznańskiej (adres na stronie CJK), listem
poleconym z dopiskiem OLIMPIADA.

Testy muszą być sprawdzone przez dwóch lektorów i opatrzone dwoma
podpisami.
•

Wyniki łącznie z listą uczestników kwalifikujących się do etapu ogólnopolskiego
zostaną ogłoszone do dnia 18.12.2015 r. na stronie CJK oraz przesłane drogą
mailową do poszczególnych uczelni.
Czas trwania testu: 2 godziny zegarowe – nie ma przerwy.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyrywkowego kontrolowania testów
nadesłanych z poszczególnych uczelni.
Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu są zobowiązane do przygotowania
prezentacji w formie multimedialnej. Temat prezentacji:
Science is not only a discipline of reason
but also one of romance and passion.
Stephen Hawking
Prezentacja w etapie finałowym musi być przygotowana na dwóch różnych
nośnikach elektronicznych. Studenci są zobowiązani do korzystania z laptopa
udostępnionego przez CJK PP. Zabrania się używania prywatnych laptopów
uczestników.
Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.
•

Etap II:
o Eliminacje pisemne: piątek, 15.04.2016 r., godz. 12.00 (czas
trwania 2 godziny zegarowe, nie ma przerwy);
o Eliminacje ustne: piątek, 15.04.2016 r. od godziny 15.15;
o Prezentacje: sobota 16.04.2016 r. – prezentacje 10 najlepszych
studentów po etapie pisemnym i ustnym. Nazwiska tych osób zostaną
podane w sobotę przed rozpoczęciem prezentacji o godz. 8.45.
UWAGA! Jeśli osoba z grupy zakwalifikowanych do przedstawienia
prezentacji nie będzie jej miała lub nie będzie chciała jej przedstawić,

automatycznie zostaje wykluczona z grupy laureatów. Kolejna osoba z
listy kwalifikuje się do grona laureatów i przedstawia swoją prezentację.
O ostatecznie zajętym miejscu decyduje suma punktów
z etapów
pisemnego, ustnego oraz prezentacji. Prezentacje uczestników są
oceniane przez komisję powołaną przez CJK PP.
Kiedy uczestnicy uzyskają tę samą liczbę punktów po części
pisemnej i ustnej, liczba laureatów odpowiednio przekracza
10 i wszyscy przechodzą do finału.
W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej laureatów
jednakowej liczby punktów w finałowym etapie ogólnopolskim,
kolejność laureatów jest wyłaniana w drodze publicznego
losowania.
Uwagi dodatkowe:
•

•

•
•
•

Zakres zagadnień do etapu ustnego wraz z sugerowaną literaturą
udostępniony jest w gablocie CJK PP oraz na stronach internetowych CJK:
www.clc.put.poznan.pl (zakładka „Olimpiada Języka Angielskiego”);
Każdy uczestnik Olimpiady przyjeżdżający na etap II zobowiązany jest do
przygotowania prezentacji multimedialnej (akceptowane formaty: Power Point,
PDF).
Na każdy etap uczestnicy zobowiązani są zabrać ze sobą ważną legitymację
studencką i dowód osobisty. W przypadku etapu II obowiązuje strój galowy.
Ogłoszenie nazwisk laureatów, zdobytych przez nich miejsc oraz wręczenie
nagród nastąpi po prezentacjach.
W przypadku nieobecności laureata podczas finału, nagrody należy odebrać
osobiście w terminie nie późniejszym niż 1 miesiąc od dnia finału w
sekretariacie CJK PP. Po upływie tego terminu nagrody przechodzą na rzecz
CJK PP.

IV. ORGANIZATORZY: Organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Języka
Angielskiego jest Zespół Lektorów Języka Angielskiego CJK PP. Szczegółowej
informacji udzielają: mgr Agata Jankiewicz, mgr Justyna Połomka, mgr Urszula
Pawałowska oraz dr Katarzyna Buczek.
Patronat honorowy corocznie obejmują:
•
•
•

J.M. Rektor Politechniki Poznańskiej
Konsul Honorowy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
Prezes Towarzystwa Polsko-Irlandzkiego
V. NAGRODY: Dla laureatów XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego
przewidziano szereg atrakcyjnych nagród. Aktualna lista sponsorów jest dostępna
na stronie Olimpiady.

VI. NAGRODA DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ. Laureaci II
etapu, którzy są studentami PP, są zwolnieni z części pisemnej egzaminu z języka
angielskiego z wpisem do indeksu oceny bardzo dobrej. Uzyskanie tytułu laureata nie
jest jednoznaczne z otrzymaniem certyfikatu ACERT.
VII. PROTOKÓŁ: Protokół Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego
przechowywany jest w Sekretariacie CJK Politechniki Poznańskiej.
VIII. Ponieważ Olimpiadzie towarzyszy oprawa fotograficzna, jest to jednoznaczne z
wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych i zdjęć na stronie CJK.
Uczestnicy, którzy nie akceptują tego warunku są proszeni o zgłoszenie
zastrzeżenia w trakcie trwania Olimpiady.
IX. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi
taka konieczność.
W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie oraz kwestiach spornych
decyzje podejmuje Dyrekcja CJK PP.

