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Regulamin  European Public Speaking Competition 2016 
I Edycja 

 

§1 

Organizatorami European Public Speaking Competition są Instytut Europeistyki, Uniwersytet 

Otwarty KUL oraz Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL oraz EUROpens BLOG. 

§2 

European Public Speaking Competition skierowane jest do studentów Wydziału Prawa, Prawa 

Kanonicznego i Administracji wszystkich lat studiów oraz do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

 

§3 

European Public Speaking Competition polega na prezentacji w języku angielskim wcześniej 

zaproponowanych tematów, powiązanych tematycznie z hasłem I edycji: „United in diversity – why 

European Integration is so important”. 

 

§4 

European Public Speaking Competition przeznaczone jest dla studentów oraz uczniów szkół 

średnich, posługujących się językiem angielskim na poziomie średnio zaawansowanym i 

zaawansowanym (szkoły średnie – minimum B1, studenci – minimum B2)  

 

§5 

D0 dnia 20 marca 2016 roku zainteresowani uczniowie i studenci winni dokonać zgłoszenia, 

chęci uczestnictwa w konkursie poprzez dostarczenie na formularzu tematu wystąpienia oraz 

maksymalnie 200 wyrazowego  abstraktu wraz z bibliografią na adres  

Uniwersytet Otwarty 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin 

gmach główny KUL, pok. 109A 

Formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie www.open.kul.pl i stanowią załącznik nr 1 (formularz 

dla studentów) oraz załącznik nr 2 (formularz dla szkół) do Regulaminu. Uczniowie szkół średnich 

zgłaszani są przez nauczyciela. 

Tematy należy zgłaszać w języku angielskim. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden temat. 

Streszczenia, które  będą na poziomie niższym niż B1, będą eliminowane z konkursu. 

 

§6 

Do 25 marca 2016 r. zaproponowane i zakwalifikowane do publicznych wystąpień tematy 

zostaną opublikowane na stronie Uniwersytetu Otwartego oraz Instytutu Europeistyki KUL. 

 

 

§7 

Etap finałowy przewidziany jest na 11 kwietnia 2016 roku. Etap ten odbędzie się w siedzibie 

Instytutu Europeistyki KUL przy ul. Spokojnej 1 w Lublinie. 

 

§8 

Podczas etapu finałowego każdy uczestnik dokonuje prezentacji zaproponowanego przez siebie 

tematu. Formą wystąpienia jest prezentacja multimedialna. Wystąpienia nie mogą trwać  

dłużej niż 10 minut. 

§9 

Podczas konkursu prezentacje oceniane będą komisyjnie, a każdy z uczestników otrzyma punkty 
w 3 kategoriach: 
- język: słownictwo, wymowa, płynność, rzetelność informacji ( 0 – 14 pkt.) 

http://www.open.kul.pl/
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- struktura prezentacji, pomysł i realizacja – oryginalność formy, stosowane techniki  i pomoce ( 0 – 10 
pkt.) 
- odpowiedzi na 2 pytania publiczności zadane w języku angielskim, dotyczące tematyki wystąpienia ( 0 
– 6 pkt.) 
 

 
§10 

 Uczestnik odpowiada na pytania zadane przez publiczność, które dotyczą zaprezentowanego 

materiału.  

 
§11 

Studenci i uczniowie oceniani będą zgodnie z zadeklarowanym poziomem znajomości języka.  

 
§12 

 Spośród wszystkich uczestników komisja dokona wyboru zwycięzców w dwóch kategoriach: 

UCZEŃ i STUDENT. 

Komisja zastrzega sobie także prawo do przyznania wyróżnień. 

 
§13 

Nagrody: 

Zwycięzcy European Public Speaking Competition w kategorii STUDENT zostają nagrodzeni 

dyplomem oraz otrzymają nagrody książkowe.  

   

Zwycięzcy w kategorii UCZEŃ zostają nagrodzeni dyplomem i otrzymają nagrody książkowe. 

 

Wszyscy studenci i uczniowie biorący udział w European Public Speaking Competition 

otrzymają certyfikat uczestnictwa.  

 

 
 

§14 
 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 
 

 

 

 


