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Regulamin Konkursu Best UJ Presentation 2015 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Konkurs Best UJ Presentation 2015 organizowany jest przez Jagiellońskie Centrum 
Językowe w ramach Tygodnia Jakości Kształcenia UJ 2015.  

2. Finał Konkursu oraz ceremonia rozdania nagród odbędzie się 3 grudnia 2015 r. w 
godz.17.00-20.00 w sali 505 budynku Collegium Paderevianum II, Al. Mickiewicza 9b.  

3. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, w dniach 26-28 listopada 2015 r. odbędą się eliminacje 
do Konkursu.  

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. W Konkursie może wziąć udział Student pierwszego lub drugiego stopnia, który:  
a) kontynuuje lub ukończył naukę na lektoracie języka angielskiego i w bieżącym, lub 

jednym z ubiegłych semestrów spełnił obowiązek przedstawienia prezentacji, i został za 
nią oceniony,  

b) zgłosi chęć uczestnictwa przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysyłanie go 
do dnia 18 listopada 2015 r. na adres bestujspeaker@uj.edu.pl,  

c) przedstawi swojemu lektorowi (lub lektorowi wyznaczonemu w zastępstwie) plan 
prezentacji oraz jej próbną wersję w uzgodnionym z lektorem terminie, jednak nie 
później niż do dnia 27 listopada 2015 r. i uzyska wymaganą akceptację lektora.  

2. W konkursie nie mogą brać udziału rodzimi użytkownicy języka angielskiego oraz studenci 
filologii angielskiej.  

3. W finale Konkursu może wziąć udział nie więcej niż 15 uczestników. O dopuszczeniu do 
udziału decydować będą eliminacje, które odbędą się w Jagiellońskim Centrum Językowym 
UJ przy ul. Krupniczej 2 w Krakowie. Przedmiotem oceny w eliminacjach będą trzyminutowe 
prezentacje na temat wybrany przez Studenta.  

§ 3 Zasady przeprowadzenia Konkursu 

1. W Konkursie ocenione zostaną wyłącznie prezentacje, które spełnią następujące warunki:  
a) zostaną wygłoszone w języku angielskim,  
b) będą związane z kierunkiem studiów Uczestnika,  
c) zostaną wcześniej zaakceptowane przez lektora Uczestnika Konkursu,   
d) ich czas trwania wyniesie 10 -12 minut,  
e) liczba slajdów nie przekroczy 10,  
f) nie zostanie wykorzystany materiał video ani animacja.  

2. Prezentacje będą oceniane przez czteroosobowe jury, o którego składzie zdecydują 
Organizatorzy Konkursu.  
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3. Kryteria oceny prezentacji obejmują:  
a) organizację prezentacji,  
b) poprawność językową,  
c) treść wypowiedzi  
d) adekwatność i przydatność slajdów,  
e) sposób prezentacji (min. obejmujący mowę ciała, modulację głosu oraz tempo 

mówienia).  
4. Zasady punktacji:   

a) Każdy z Członków Jury może przyznać 0-4 punków w każdym z pięciu kryteriów 
wymienionych w punkcie 3.  

b) Dopuszczalne jest przyznawanie ½ punktu.  
c) Jurorzy przyznają punkty bez porozumiewania się ze sobą, bezpośrednio po 

wygłoszeniu prezentacji przez kolejnych uczestników.   
d) Każdy uczestnik otrzymuje punkty od wszystkich członków Jury, zatem największa liczba 

punków możliwych do zdobycia, przy czteroosobowym składzie jury wynosi 80.  
e) W przypadku wyłonienia dwóch uczestników z tą samą liczbą punktów, Jurorzy 

decydują o wynikach w drodze dyskusji i/lub głosowania.  
f) Liczby punktów przydzielonych przez poszczególnych jurorów są niejawne. Od 

punktacji przyznanej Uczestnikowi nie przysługuje odwołanie.  
g) Za przekroczenie lub skrócenie limitu czasu przeznaczonego na prezentację 

przyznawane są punkty ujemne w liczbie 10 za każdą minutę.  
h) Uczestnicy są informowani o liczbie zdobytych punktów podczas ceremonii rozdania 

nagród.  
5. W czasie trwania prezentacji wyświetlany będzie czas na zegarze widocznym dla      

Uczestnika.  
6. Slajdy mogą być opracowane przy użyciu programu np. Power Point lub Prezi.  

§ 4 Zasady przyznawania nagród 

1. Pierwszą nagrodę oraz tytuł Best UJ Speaker 2015 otrzymuje Uczestnik, który zdobędzie 
największą liczbę punktów. Drugą nagrodę przyznaje się kolejno uczestnikowi z największą 
liczbą punktów.   

2. Nagrody w Konkursie w 2015 roku:  
a) I Nagroda – 20 (dwadzieścia) 60-minutowych lekcji indywidualnych wybranego języka 

z lektorem JCJ,  
b) II Nagroda – 10 (dziesięć) 60-minutowych lekcji indywidualnych wybranego języka z 

lektorem JCJ.  
3. Jury zastrzega sobie prawo nieprzyznania którejś z nagród.  
4. Nagrody zostaną przyznane w dniu Konkursu bezpośrednio po zakończeniu wystąpień 

Uczestników i podliczeniu punktów.  


