
 

REGULAMIN 

XX Ogólnopolskiej Olimpiady  

Języka Angielskiego  

Wyższych Uczelni Technicznych 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Politechnika Poznańska z siedzibą w Poznaniu przy Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 

kod pocztowy: 60-965 oraz  Centrum Języków i Komunikacji PP zwane dalej „CJK 
PP” z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piotrowo 3a, kod pocztowy 60-965, zwane dalej 

łącznie „Organizatorem” są Organizatorem XX Ogólnopolskiej Olimpiady Języka 

Angielskiego Wyższych Uczelni Technicznych zwanej dalej „Olimpiadą”. 

2. Organizator powołuje: 

a. Zespół Organizacyjny Olimpiady reprezentowany przez wykładowców i 

lektorów języka angielskiego Centrum Języków i Komunikacji PP, któremu 

podlegają kwestie organizacyjne oraz ocena testów kwalifikacyjnych w 

składzie:  

koordynator - mgr Karol Matysiak  

oraz pozostali organizatorzy: mgr Karolina Całka, mgr Waldemar Korczyk, 

mgr Katarzyna Sobańska. 

b. Komisję Oceniającą, której podlegają weryfikacja wyników i ocena 

prezentacji uczestników oraz przyznawanie nagród w składzie: 

reprezentanci Politechniki Poznańskiej, reprezentanci innych wyższych 

uczelni technicznych oraz przedstawiciele zaproszonych gości i sponsorów. 

3. Celem Olimpiady jest sprawdzenie znajomości języka angielskiego wśród 

studentów Wyższych Uczelni Technicznych, tj. znajomości języka ogólnego oraz 

słownictwa technicznego, a także podstawowej wiedzy o krajach angielskiego 

obszaru językowego. 

4. Partnerami oraz sponsorami Olimpiady są przedsiębiorstwa, stowarzyszenia oraz 

instytucje, które wspierają działania Organizatora. Organizator zobowiązuje się 

umieścić ich logo w materiałach promocyjnych Olimpiady, na stronie internetowej 

Centrum Języków i Komunikacji PP, na profilu Facebook Olimpiady oraz na 

tablicach reklamowych w sali konferencyjnej podczas finału Olimpiady. Aktualna 

lista partnerów oraz sponsorów jest dostępna na stronie internetowej Olimpiady.  

5. Patronat honorowy Olimpiady obejmują:  
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a. J.M. Rektor Politechniki Poznańskiej, 

b. Prezydent Miasta Poznania, 

c. Konsul Honorowy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 

Północnej. 

§2  

UCZESTNICY 

 

1. Uczestnikami Olimpiady są studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I, II 

i III stopnia 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. 

2. Postanowienia szczegółowe dotyczące uczestnictwa: 

a. W Olimpiadzie mogą brać udział uczestnicy poprzednich Olimpiad 

Języka Angielskiego za wyjątkiem laureatów z miejsc od 1 do 5 (z 

poprzednich edycji Olimpiady). 

b. W Olimpiadzie mogą brać udział studenci obcokrajowcy, za wyjątkiem 

studentów pochodzących z krajów, w których język angielski jest 

językiem urzędowym.   

c. Uczestnikami Olimpiady nie mogą być studenci kierunków 

humanistycznych oraz filologicznych. 

Za weryfikację studentów zgłaszających się do I etapu odpowiadają 

koordynatorzy z poszczególnych Uczelni. 

 

§3 

ORGANIZACJA OLIMPIADY 

 

1. XX Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego Wyższych Uczelni Technicznych 

jest Olimpiadą dwuetapową. 

a. Etap I- półfinał ogólnopolski, odbywa się w uczelniach macierzystych 

uczestników, 

b. Etap II – finał ogólnopolski, odbywa się na terenie Politechniki 

Poznańskiej. 

2. Studenci zapisują się na Olimpiadę w swoich macierzystych uczelniach u 

koordynatora Olimpiady danej uczelni.  

3. Studenci Politechniki Poznańskiej zapisują się na Olimpiadę mailowo - zakładka 

Olimpiady na stronie CJK PP.  

4. Zapisy na Olimpiadę w całym kraju kończą się 23.11.2018 r. o godz. 00:00. 
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5. Koordynatorzy przekazują listę uczestników po zamknięciu rejestracji na danej 
uczelni tj. 23.11.2018 r. na adres mailowy wskazany przez koordynatora 
Olimpiady CJK PP. 

 

 

§4 

ETAP I – PÓŁFINAŁ OGÓLNOPOLSKI 

1. Etap I odbędzie się w piątek 07.12.2018 r. w godzinach 15.15-17.15. Są to 

eliminacje wewnątrzuczelniane pisemne, bazujące na teście przygotowanym w 

Centrum Języków i Komunikacji PP w Poznaniu.  

2. Test na etap wewnątrzuczelniany jest wysyłany w formie pisemnej, listem 

poleconym priorytetowym i nie ma możliwości otrzymania go w formie 

elektronicznej.  

3. 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.  

4. Organizatorzy pierwszego etapu (poszczególne uczelnie) są zobowiązani do 
przesłania wyników w tabeli na adres mailowy podany przez Organizatora 
Olimpiady w formie pliku Excel (do pobrania na stronie: 
http://www.clc.put.poznan.pl) w terminie do 14.12.2018 r. oraz przesłanie 
testów wszystkich uczestników i płyt CD pocztą na adres CJK Politechniki 
Poznańskiej (adres na stronie CJK PP), listem poleconym z dopiskiem 
OLIMPIADA. 

5. Testy muszą być sprawdzone przez dwóch lektorów i opatrzone dwoma 

podpisami lektorów danej uczelni zanim zostaną przesłane z powrotem 

na PP . 

6. Wyniki łącznie z listą uczestników kwalifikujących się do II etapu ogólnopolskiego 

zostaną ogłoszone do dnia 21.12.2018 r. na stronie CJK PP oraz przesłane 

drogą mailową do poszczególnych uczelni.  

7. Czas trwania testu: 2 godziny zegarowe – nie ma przerwy. 

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyrywkowego kontrolowania testów 

nadesłanych z poszczególnych uczelni. 

 

  

http://www.clc.put.poznan.pl/
http://www.clc.put.poznan.pl/
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§5 

ETAP II – FINAŁ OGÓLNOPOLSKI 

 

1. Etap II składa się z następujących części: 

a. Eliminacje pisemne: piątek, 10.05.2019 r., godz. 12.00 (czas 

trwania 2 godziny zegarowe, nie ma przerwy), 

b. Eliminacje ustne: piątek, 10.05.2019 r. od godziny 15.15, 

c. Prezentacje: sobota 11.05.2019 r.  – prezentacje 10 studentów, 

którzy otrzymali największą liczbę punktów po etapie pisemnym i 

ustnym. Nazwiska tych osób zostaną podane w sobotę przed 

rozpoczęciem prezentacji o godz. 8.45.   

2. Postanowienia szczegółowe dotyczące przygotowania prezentacji: 

a. Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu są zobowiązane do 

przygotowania prezentacji w formie multimedialnej i wybierają jeden z 

dwóch tematów podanych poniżej: 

“Some people don’t like change, but you need to embrace change                                    

if the alternative is disaster.” 

Elon Musk 

 

lub 

 
 “Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” 

Albert Einstein 

 
 
 

b. 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. 
c. Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 10 minut. 

d. Jeżeli 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 części 

pisemnej, ustnej oraz prezentacji. Prezentacje uczestników są oceniane 

przez Komisję Oceniającą. 

e. Studenci, którzy spóźnią się na sobotnie przedfinałowe spotkanie 

organizacyjne dla uczestników Olimpiady mogą zostać wykluczeni z 

grona laureatów, którzy będą przedstawiać prezentacje. Dokładna 
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godzina spotkania organizacyjnego zostanie wyznaczona przez 

Organizatorów Olimpiady i podana dzień wcześniej, tj. w piątek 

10.05.2019 r., podczas egzaminu pisemnego. 

f. Finałowe prezentacje są przedstawiane przez 10 najlepszych studentów 

(po podsumowaniu punktacji obejmującej finałowy test pisemny oraz 

egzamin ustny). W przypadku, kiedy osoba z miejsca 10 i kolejni 

uczestnicy z następujących po sobie miejsc uzyskają tę samą liczbę 

punktów po części pisemnej i ustnej, wszyscy oni przechodzą do finału i 

przedstawiają swoje prezentacje. 

3. Postanowienia końcowe dotyczące ETAPU II: 

 

a. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej laureatów 

jednakowej liczby punktów w finałowym etapie ogólnopolskim 

(punktacja łączna po egzaminie pisemnym, egzaminie ustnym 

oraz prezentacji multimedialnej), kolejność laureatów jest 

ustalana na podstawie liczby punktów uzyskanych przez 

studentów za zadanie/-nia sprawdzające słownictwo 

techniczne podczas egzaminu pisemnego.  

 

§6 

ORGANIZACJA – POSTANOWIENIA DODATKOWE 

 

1. 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”);  

2. Każdy uczestnik Olimpiady przyjeżdżający na etap II zobowiązany jest do 

przygotowania prezentacji multimedialnej (akceptowane formaty: Power Point, 

PDF, Prezi).  

3. 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.  

4. 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.  

5. Do udziału w Olimpiadzie niezbędne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Organizator 

może także przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych.  

 

 

http://www.clc.put.poznan.pl/
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§7 

ZWYCIĘZCY OLIMPIADY 

 

1. Laureatami XX Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego Wyższych Uczelni 

Technicznych są osoby, które uzyskają największą liczbę punktów (łącznie), 

podczas II etapu konkursu: za egzamin pisemny, egzamin ustny oraz 

prezentację multimedialną w dniu finału. 

2. Laureaci Olimpiady zostają wyłonieni przez Komisję Oceniającą. 

3. Wszyscy laureaci Olimpiady otrzymują dyplomy. 

4. XX Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego Wyższych Uczelni 

Technicznych liczy 10 laureatów. 

 

§8 

NAGRODY 

 

1. Dla laureatów XX Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego przewidziano 
szereg atrakcyjnych nagród.  

2. Wszyscy uczestnicy II etapu Olimpiady proszeni są o przygotowanie danych 
dotyczących pokwitowania odbioru nagród (formularz do pobrania ze strony CJK 
PP), uzupełnienie i wydrukowanie formularza oraz dostarczenie go na finał 
Olimpiady. Dokumenty te będą niezbędne do odbioru nagród. 

3. W przypadku, gdy wartość nagrody rzeczowej przekracza kwotę 2 000,00 zł 
Laureat zobowiązany jest zg. z art. 41 ust. 7 pkt. 1 Ustawy PDOF, zapłacić 
podatek w wysokości 10% od łącznej wartości nagrody. Wydanie nagrody 
rzeczowej przekraczającej wartość 2 000,00 zł nastąpi po uregulowaniu 
obowiązków podatkowych wynikających z Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 
podatku dochodowym od osób fizycznych. 

4. Nagroda dla studentów Politechniki Poznańskiej: laureaci II etapu, którzy są 
studentami PP, zostaną zwolnieni z części pisemnej i ustnej egzaminu z języka 
angielskiego z wpisem do indeksu oceny bardzo dobrej. Uzyskanie tytułu 
laureata nie jest jednoznaczne z otrzymaniem certyfikatu ACERT.  

5. Protokół Przekazania Nagród XX Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego 
Wyższych Uczelni Technicznych przechowywany jest w sekretariacie Centrum 
Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej. 

 
§9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie.  

2. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie oraz kwestiach spornych 

decyzje podejmuje Dyrekcja CJK PP.  
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3. Regulamin XX Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego Wyższych Uczelni 

Technicznych został przyjęty podczas zebrania kolegium Centrum Języków  

i Komunikacji PP w dniu 9.10.2018 r. 

§10 

DANE OSOBOWE 

W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Politechnika Poznańska z 

siedzibą pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, e-mail: 

biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – Piotr Otomański, 

iod@put.poznan.pl. 

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 

ust. 1 lit. a lub f RODO.  

4. Dane osobowe, które przetwarzamy pochodzą bezpośrednio od Państwa.  

5. Dane będą przetwarzane w celu realizacji przeprowadzenia Ogólnopolskiej 

Olimpiady Języka Angielskiego Wyższych Uczelni Technicznych.  

6. Prawnie uzasadnionym interesem Organizatora jest działalność marketingowa.  

7. Dane będą przechowywane do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym 

czasie. 

9. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich 

sprostowania, usunięcia danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania. 

10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia 

Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego Wyższych Uczelni Technicznych. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

przeprowadzenia konkursu. 

12. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 

również w formie profilowania. 

 

     Dyrektor 

Centrum Języków i Komunikacji PP 

Poznań dn. 16.10.2018 r.         dr Liliana Szczuka-Dorna 


