Regulamin Konkursu wiedzy
o kulturach i językach
wykładanych na Wydziale
Lingwistyki Stosowanej
Uniwersytetu Warszawskiego

„Mistrz języka i kultury”

Art.1. Cel, Uczestnicy i Organizator Konkursu
1. Celem Konkursu wiedzy o językach i kulturach wykładanych na Wydziale
Lingwistyki Stosowanej „Mistrz języka i kultury” (dalej Konkurs) jest rozwijanie
zainteresowania wiedzą o językach i kulturach wykładanych na Wydziale Lingwistyki
Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (dalej WLS) wśród studentów WLS, a także
umożliwienie im zaprezentowania zdobytej wiedzy studentom i pracownikom WLS oraz
innych wydziałów UW, współzawodnictwo oraz możliwość wykorzystania nabytych dzięki
konkursowi umiejętności w przyszłym życiu zawodowym.
2. W Konkursie mogą wziąć udział studenci (studia licencjackie i magisterskie) WLS.
Uczestnicy I i II etapu Konkursu będą podzieleni na grupy w zakresie języków: angielskiego,
białoruskiego,

czeskiego,

francuskiego,

hiszpańskiego,

japońskiego,

litewskiego,

niemieckiego, rosyjskiego, słowackiego, szwedzkiego, ukraińskiego i włoskiego. Konkurs
składa się z dwóch etapów – eliminacji (etap I) i finału (etap II), których przebieg określają
odpowiednio przepisy art. 3. ust. 2 i ust. 3 niniejszego Regulaminu. Dodatkowo laureaci
poszczególnych grup językowych mogą wziąć udział w superfinale, którego charakter
i przebieg określony jest w art. 3 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
3. Organizatorem Konkursu jest Komitet ds. obchodów 200-lecia UW na WLS UW,
zaś pytania konkursowe przygotowują i zasiadają w jury specjaliści w zakresie kultury i
języków wykładanych na WLS. Członkowie jury dla poszczególnych grup językowych
wybierają spośród swego grona przewodniczącego jury danej grupy językowej. Skład jury
oraz przewodniczących jury zatwierdza przewodnicząca Komitetu ds. obchodów 200-lecia
UW na WLS lub dziekan WLS nie później niż na cztery tygodnie przez I etapem Konkursu.
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Art. 2. Rejestracja Uczestników Konkursu.
1. Rejestracja Uczestników Konkursu odbywa się przez wysłanie zgłoszenia na
formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu na adres internetowy
wls200@uw.edu.pl w terminie od 10 grudnia 2015 r. do 18 stycznia 2016 r. Zgłoszenia
wysłane przed tym terminem i po tym terminie zostaną uznane za nieważne.
2. Zgłoszenia można składać w dwóch miejscach:
a) w budynku ILS przy ul. Dobrej 55 w Warszawie do skrzynki dr Anny
Głogowskiej przy sekretariacie ds. ogólnych.
b) w budynku wydziału przy ul. Szturmowej 4 do skrzynki dr Łukasza
Karpinskiego na 5. piętrze, naprzeciwko sekretariatu IKSI.
2. W formularzu zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, nazwę instytutu lub
katedry, rok i stopień oraz formę studiów, kierunek i specjalność studiów, uniwersytecki
adres mailowy i telefon oraz należy określić grupę językową w Konkursie. Zgłoszenie udziału
jest równoznaczne z tym, iż zgłaszający chęć uczestnictwa w Konkursie zapoznał się z
niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. W odpowiedzi na zgłoszenie w
ciągu kilku dni zostanie przesłany mail zwrotny z potwierdzeniem udziału w Konkursie lub z
informacją o niezakwalifikowaniu się do Konkursu.

Art. 3. Przebieg Konkursu
1. Etap I – eliminacje
1) I etap Konkursu to etap pisemny: test jednokrotnego wyboru, rozwiązywany w warunkach
kontrolowanej samodzielności. Test składa się z 20 pytań, po 4 z każdej z dziedzin
dotyczących obszaru danego języka: historia, geografia, kultura, język, literatura. Za każdą
prawidłową odpowiedź na pytanie otrzymuje się 1 punkt, za nieprawidłową -1 punkt (punkt
ujemny), za brak odpowiedzi 0 pkt. I etap Konkursu trwa 40 minut.
2) I etap Konkursu odbędzie się w marcu 2016 r. Dokładna data, godzina i miejsce zostaną
ogłoszone na stronie internetowej WLS do dnia 15 lutego 2016 r., ponadto uczestnicy zostaną
powiadomieni drogą mailową.
3) Student może przystąpić do Konkursu tylko w jednej grupie językowej. Liczba
Uczestników I etapu Konkursu nie może przekroczyć 20 osób w każdej grupie. Decyduje
kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu dla danej
grupy językowej w przypadku zgłoszenia się poniżej sześciu kandydatów.
4) Do sali, w której odbędzie się I etap Konkursu, mający formę testu pisemnego, będą mieli
wstęp tylko Uczestnicy Konkursu i przedstawiciele Organizatora.
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5) Zarejestrowani Uczestnicy zobowiązują się do stawienia się w dniu I etapu Konkursu
we wskazanym przez Organizatora miejscu najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem I etapu.
Uczestnicy zobowiązują się do podpisania formularza zgłoszenia oraz okazania dowodu lub
legitymacji studenckiej przed wejściem do sali.
6). Do sali Uczestnicy wejdą w porządku wyznaczonym przez Organizatora.
7) Uczestnicy zobowiązują się do niekomunikowania się z innymi Uczestnikami Konkursu
w trakcie wypełniania testu i do stosowania się do uwag przedstawicieli Organizatora.
8) Organizator umieści na stronie WLS (www.wls.uw.edu.pl) wyniki trzech najlepszych
Uczestników pierwszego etapu w każdej grupie językowej. Wyniki pozostałych Uczestników,
znane tylko Organizatorowi, zostaną wysłane na uniwersytecki adres mailowy każdego
z Uczestników. Będzie też możliwość bezpośredniego zapoznania się z własnymi wynikami
w trybie ustalonym przez Organizatora. Lista rankingowa zostanie ustalona na podstawie
punktacji uzyskanej przez Uczestników z testu, zaś w przypadku takiej samej liczby punktów
uzyskanych przez kilku Uczestników brany będzie pod uwagę czas wypełnienia testu.
2. Etap II – finał.
1) Do finału Konkursu dopuszczonych zostanie trzech najlepszych Uczestników I etapu
z każdej grupy językowej.
2) Termin i miejsce finału zostaną ustalone do dnia 15 lutego 2016 r. i ogłoszone na stronie
internetowej WLS. Finaliści zobowiązani są zgłosić się do Organizatora co najmniej 20 minut
przed rozpoczęciem finału i okazać legitymację studencką lub dowód tożsamości.
3) Przewiduje się udział publiczności. Wstęp dla publiczności jest wolny.
4) Punkty uzyskane w etapie I nie sumują się z punktami uzyskanymi w etapie II.
5) Finaliści każdej grupy językowej będą udzielać ustnej odpowiedzi na 5 pytań. Każdy
z Uczestników odpowie na wylosowane przez siebie pytanie z każdego z pięciu zbiorów
pytań z dziedzin dotyczących obszaru danego języka: historia, geografia, kultura, język,
literatura. Wszystkie prawidłowe odpowiedzi będą punktowane jednakowo. Po podliczeniu
punktacji zostaną wyłonieni zwycięzcy poszczególnych grup językowych. Jeśli ze względu na
identyczną liczbę punktów nie uda się wyłonić zwycięzcy, nastąpi dogrywka, w trakcie której
Uczestnicy odpowiadać będą na kolejne pytania jury aż do momentu wyłonienia zwycięzcy.
3. Superfinał.
1) Zwycięzcy poszczególnych grup językowych będą mogli wziąć udział w superfinale, tj.
dodatkowym etapie, w którym będą musieli się wykazać wiedzą na temat języka polskiego
i kultury polskiej (dziedziny szczegółowe: historia, geografia, kultura, język, literatura).
Przebieg i zasady superfinału będą analogiczne do obowiązujących w etapie II Konkursu.
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2) Superfinał odbędzie się pół godziny po ogłoszeniu wyników etapu II. Przewiduje się udział
publiczności, dla której wstęp będzie wolny.

Art. 4. Nagrody
1. Zwycięzcy poszczególnych grup językowych etapu II (finału) otrzymają nagrody o
wartości min. 200 zł.
2. Zwycięzca superfinału otrzyma nagrodę główną – profesjonalny program typu CAT
wspomagający tłumaczenie: memoQ translator pro (o wartości 620 euro) oraz pozostałe
nagrody, łącznie o wartości min. 2700 zł. Fundator nagrody wraz z certyfikatem przekaże
zwycięzcy superfinału informację o sposobie przekazania programu (np. poprzez procedurę
pobrania przez Internet).
3. W przypadku pozyskania innych sponsorów wartość nagród może ulec
zwiększeniu.
4. Nalezny podatek od nagród zostanie opłacony przez Organizatora.
5. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub jej równowartość pieniężną.

Art. 5. Postanowienia końcowe
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja składająca się
z pracowników WLS wyznaczonych przez Organizatora oraz z przedstawiciela Samorządu
Studentów WLS.
2. Kwestie sporne dotyczące zaliczenia odpowiedzi rozstrzyga przewodniczący jury
w danej grupie językowej.
3. Organizator nie odpowiada za zachowanie publiczności. W przypadku podpowiedzi
ze strony publiczności Komisja poprosi uczestnika o wybór następnego pytania. Ponadto
osoby spośród publiczności zakłócające przebieg konkursu, na wniosek Komisji będą musiały
opuścić miejsce przebiegu konkursu.

Komitet Organizacyjny Konkursu
Prof. UW dr hab. Dorota Urbanek
Dr Anna Głogowska
Dr Łukasz Karpiński
Dr Dorota Muszyńska-Wolny
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Załącznik nr 1

Formularz zgłoszenia do Konkursu wiedzy o językach i kulturach wykładanych
na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW – „Mistrz języka i kultury”

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………..
Jednostka WLS (zaznaczyć właściwą jednostkę):
IKSI
ILS
IR

KB

KSIEŚW

KU

Rok, stopień i forma studiów: …………………………………………………………………
Kierunek: ……………………………………………………………………………………….
Specjalność: …………………………………………………………………………………….
Uniwersytecki adres mailowy : ..………………………………………………………………
Telefon: …………………………………………………………………………………………
Grupa językowa w Konkursie: - język …………………………………………………………

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu wiedzy o
językach i kulturach wykładanych na WLS „Mistrz języka i kultury” dla celów organizacji
ww. Konkursu oraz wydania przyznanej nagrody, a także na umieszczenie na stronie internetowej
WLS mojego imienia i nazwiska oraz nazwy jednostki, w której studiuję, wraz z informacją o wynikach
uzyskanych przeze mnie w poszczególnych etapach Konkursu (z zastrzeżeniem art. 3. ust. 1 p. 8
Regulaminu Konkursu).

…………………………………………………………..
podpis
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