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5th Session of Young Journalists 2015 

Regulamin 
 
§1 

 Organizatorem Konkursu Dziennikarskiego jest Studium Praktycznej Nauki Języków 
Obcych oraz Instytut Dziennikarstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

 
§2 

 Konkurs  jest skierowany przede wszystkim do studentów kierunku Dziennikarstwo i 
Komunikacja Społeczna, a także studentów innych kierunków, uczestniczących w lektoracie 
języka angielskiego ogólnego (General English).  

 
§3 

 Konkurs przeznaczony jest dla studentów, posługujących się językiem angielskim na 
poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym (B1,B2).  

 
§4 

 Główny temat konkursu brzmi: The influence of the media.  
 
§5 

Podczas konkursu każdy uczestnik dokonuje prezentacji zaproponowanego przez siebie 
tematu. Forma wystąpienia jest dowolna: prezentacja multimedialna, film, audycja radiowa itp. 
Musi być ona przygotowana w języku angielskim. Ocenie podlega jedynie osoba, będąca autorem 
projektu. (Pomoc innych osób traktowana jest jako pomoc koleżeńska i nie podlega ocenie.) 
Wystąpienia nie mogą trwać dłużej niż 10 minut. 
 

§6 
Tematy wystąpień  konkursowych uczestnicy zgłaszają do dnia  20 kwietnia 2015 roku 

za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.kul.pl/spnjo. Tematy należy zgłaszać 
w języku angielskim.  Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden temat. 

 
§7 

 Po 22 kwietnia 2015 r. zaproponowane tematy zostaną opublikowane na stronie: 
www.kul.pl/spnjo. 

 
§8 

 Etap finałowy przewidziany jest na 29 kwietnia 2015 roku.  
 

§9 
Prezentacje podczas konkursu oceniane będą komisyjnie, a każdy z uczestników otrzyma 

punkty w 3 kategoriach: 
– język: fachowe słownictwo, wymowa, płynność, rzetelność informacji ( 0 – 14 pkt.) 
– struktura prezentacji, pomysł i realizacja – oryginalność formy, stosowane techniki i pomoce           
(0 – 10 pkt.) 
–odpowiedzi na 2 pytania komisji, zadane w języku angielskim, dotyczące tematyki wybranego 
projektu i sposobu jego realizacji ( 0 – 6 pkt.) 

 
 

§10 
 Uczestnik odpowiada na pytania zadane przez komisję dotyczące zaprezentowanego 
materiału. 
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§11 
Studenci oceniani będą zgodnie z zadeklarowanym poziomem znajomości języka – 

poziomem lektoratu. 

 
§12 

 Spośród wszystkich uczestników komisja dokona wyboru c o  n a j m n i e j  dwóch 

zwycięzców.  

Komisja zastrzega sobie także prawo do przyznania wyróżnień dla laureatów konkursu. 

 
§13 

 Nagrody: 
 Zwycięzcy konkursu  zostają zwolnieni z egzaminu końcowego z oceną bardzo dobrą, pod 

warunkiem uzyskania co najmniej oceny dobrej (4) na zakończenie ostatniego semestru 

lektoratu. W wypadku  oceny niższej student-zwycięzca zostaje zwolniony z egzaminu ustnego na 

zakończenie lektoratu z maksymalną ilością punktów. 

 Laureaci konkursu są zwolnieni z egzaminu ustnego z języka angielskiego podczas 

egzaminów na zakończenie lektoratu z maksymalną ilością punktów. 

Wszyscy studenci biorący udział w konkursie otrzymają certyfikat uczestnictwa. 

Zwycięzcy i laureaci otrzymują ponadto dyplomy przyznane przez organizatorów. 

 

§15 
 Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zwycięskich prezentacji. 

 
§16 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 
 
 


