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Regulamin Konkursu Best UJ Presentation 2017 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Konkurs Best UJ Presentation 2017 (dalej: „Konkurs”) organizowany jest przez Jagiellońskie 
Centrum Językowe w ramach Tygodnia Jakości Kształcenia UJ 2017.  

2. Partnerem JCJ jest Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich UJ.  
3. Przedmiotem Konkursu jest wygłoszenie autorskiej prezentacji typu akademickiego.  
4. Pokaz prezentacji oraz ceremonia rozdania nagród odbędzie się 30 listopada 2017 r.  
5. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni na stronie www.jcj.uj.edu.pl, co nastąpi nie później 

niż w terminie trzech dni roboczych od rozstrzygnięcia Konkursu.  
6. Dane osobowe przekazane Organizatorom będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji 

Konkursu przez Organizatora i Partnera.  
7. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na filmowanie, nagrywanie i 

fotografowanie jego przebiegu oraz rozpowszechnienie swojego wizerunku uwiecznionego 
na zdjęciach i w nagraniach. Prezentacje wygłaszane podczas Konkursu będą 
zamieszczone w całości lub fragmentach na stronie internetowej JCJ i jego profilu FB oraz 
profilu FB i blogu wydarzenia w celach edukacyjnych.  

8. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w 
rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, 
poz. 922) na zasadach określonych w ust. 5. 

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Uczestnikiem Konkursu może być student studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub 
jednolitych studiów magisterskich w UJ, który spełnia następujące warunki:  
a) odbywa, kontynuuje lub ukończył naukę na lektoracie języka angielskiego w JCJ 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 oraz 
załączonych do niego oświadczeń i przesłanie pliku z prezentacją do dnia 20 listopada 
2017 r. za pośrednictwem strony. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby, dla których język angielski jest językiem 
ojczystym, studenci lub absolwenci filologii angielskiej, ani osoby nagrodzone w 
poprzednich edycjach konkursu.  

3. W Konkursie może wziąć udział nie więcej niż ośmiu Uczestników. W przypadku większej 
liczby zgłoszeń Jury zastrzega sobie prawo przeprowadzenia eliminacji.  

4. Każdy Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do skonsultowania tematu i planu prezentacji z 
lektorem, na którego zajęcia uczęszcza lub uczęszczał i od którego może otrzymać pomoc 
językową potrzebną w przygotowaniu prezentacji.   
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5. Studenci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do konkursu do dnia 24 listopada 
2017 roku. 

§ 3 Zasady przeprowadzenia Konkursu 

1. W Konkursie ocenione zostaną wyłącznie prezentacje, które spełnią następujące warunki:  
a) zostaną wygłoszone w języku angielskim,  
b) będą tematycznie związane z kierunkiem studiów Uczestnika,  
c) zostaną stworzone i przedstawione przez Uczestnika z poszanowaniem praw autorów 

użytych materiałów,  
d) zostaną do dnia 20 listopada br. przesłane do akceptacji Organizatora w postaci pliku 

elektronicznego zawierającego tekst prezentacji i informację o wykorzystanych 
źródłach.  

e) czas ustnej prezentacji wyniesie 10-12 minut,   
f) liczba slajdów nie przekroczy dziesięciu,  
g) w czasie ich trwania nie zostanie wykorzystany materiał video ani animacja, które 

mogłyby wpłynąć na czas prezentacji ustnej.  
2. Prezentacje będą oceniane przez Jury. Skład Jury zostanie wyłoniony przez Organizatorów 

Konkursu.  
3. Kryteria oceny prezentacji obejmują:  

a) organizację prezentacji,  
b) poprawność językową,  
c) treść wypowiedzi,   
d) adekwatność i przydatność slajdów,  
e) sposób prezentacji (obejmujący m.in. mowę ciała, modulację głosu oraz tempo 

mówienia).  
4. Rozstrzygnięcie finału przez Jurorów nastąpi po zakończeniu ostatniej prezentacji, a wynik 

zostanie ogłoszony publiczności bezpośrednio po naradach Jury.  
5. Zasady punktacji:   

a) Każdy z członków Jury może przyznać od 0 do 4 punków w każdym z pięciu kryteriów 
wymienionych w punkcie 3 (dopuszczalne jest przyznawanie ½ punktu).  

b) Jurorzy przyznają punkty bez porozumiewania się ze sobą, bezpośrednio po 
wygłoszeniu prezentacji przez kolejnych Uczestników.  

c) Każdy Uczestnik otrzymuje punkty od wszystkich członków Jury, dlatego maksymalna 
liczba punków możliwych do zdobycia przy czteroosobowym składzie Jury wynosi 80. 

d) W przypadku wyłonienia dwóch Uczestników z tą samą liczbą punktów, Jurorzy 
wyłaniają zwycięzcę w drodze głosowania.  

e) Liczby punktów przydzielonych przez poszczególnych Jurorów są niejawne. Od 
punktacji przyznanej Uczestnikowi nie przysługuje odwołanie.  

f) Za przekroczenie lub skrócenie limitu czasu przeznaczonego na prezentację Jurorzy 
przyznają pięć punktów ujemnych za każdą minutę poniżej lub powyższej limitu 
czasowego prezentacji.  

g) Uczestnicy są informowani o liczbie zdobytych punktów podczas ceremonii rozdania 
nagród.  

6. W czasie trwania prezentacji wyświetlany będzie czas na zegarze widocznym dla 
Uczestnika  
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7. Każdy Uczestnik odpowiedzialny jest za skuteczne działanie pliku, w którym zapisana jest 
jego prezentacja.   

§ 4 Zasady przyznawania nagród 

1. Pierwszą nagrodę oraz tytuł Best UJ Speaker 2017 otrzymuje Uczestnik, który zdobędzie 
największą liczbę punktów. Drugą nagrodę przyznaje się kolejnemu Uczestnikowi z 
największą liczbą punktów. Jury zastrzega sobie prawo nieprzyznania I albo II nagrody. 
Organizator dopuszcza przyznanie Nagrody Publiczności, która jest niezależna od 
werdyktu Jury  

2. Nagrody na podstawie werdyktu Jury:  
a) I Nagroda – udział przez dwa semestry (108 jednostek lekcyjnych) w kursie wybranego 

języka organizowanym przez JCJ. Zwycięzca może wybrać dowolną grupę znajdującą 
się w ofercie kursów ogólnodostępnych w danym roku akademickim.  

b) II Nagroda – udział przez jeden semestr (54 jednostki lekcyjne) w kursie wybranego 
języka organizowanym przez JCJ. Zwycięzca może wybrać dowolną grupę znajdującą 
się w ofercie kursów ogólnodostępnych w danym roku akademickim.  

3. Tytuł Best UJ Speaker 2017 oraz nagrody zostaną przyznane w dniu Konkursu bezpośrednio 
po zakończeniu wystąpień Uczestników i po podliczeniu punktów.  

4. Nagrody należy wykorzystać najpóźniej do końca roku akademickiego 2018/19.  
5. Każdy Uczestnik, który wygłosi prezentację, otrzyma 10 dodatkowych punktów przy 

zaliczeniu semestru zimowego w bieżącym roku akademickim, jeżeli uczęszcza na kurs 
języka angielskiego w JCJ.  

§ 5 Przepisy końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez podania 
przyczyny.  

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  


