
M O N I T O R

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

Poz. 509

ZARZĄDZENIE ROP-0105-18/17

PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

z dnia 16 listopada 2017 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego
„An der KUL ist Deutsch cool!” (2017/2018 – V edycja)

Na podstawie § 30 ust. 1 Statutu KUL zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się  Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego „An der KUL ist Deutsch

cool!” (2017/2018 – V edycja), stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prorektor ds. kształcenia:

dr. hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL



Regulamin Konkursu Języka Niemieckiego 
„An der KUL ist Deutsch cool!” - V edycja - 2017/2018 

§ 1 Nazwa Konkursu
Konkurs nosi nazwę „An der KUL ist Deutsch cool!” V edycja - 2017/2018, w dalszej części regulaminu 
jest zwany Konkursem.

§ 2 Organizator Konkursu
1.  Konkurs  organizowany  jest  przez  Instytut  Filologii  Germańskiej  Katolickiego  Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II, zwany dalej IFG KUL.
2. Koordynatorkami Konkursu są dr Eliza Chabros, dr Lucyna Krzysiak i dr Marta Pudło, zwane dalej
Koordynatorkami.

§ 3 Zasięg terytorialny i Uczestnicy Konkursu
Konkurs  skierowany jest  do Uczniów szkół  kończących się  egzaminem maturalnym z województwa
lubelskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.
W Konkursie biorą udział Uczniowie, których uczestnictwo zostanie zgłoszone do dn. 8 grudnia 2017 r.
(piątek) przez Nauczycieli języka niemieckiego.  

§ 4 Zgłoszenie do Konkursu
Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego – załącznik nr 1 do 
niniejszego regulaminu – i przesłanie go do dn. 8 grudnia 2017 r. na adres e-mail konkurs5@kul.pl

§ 5 Przebieg i organizacja konkursu
1.  Konkurs  jest  przeprowadzony  w  trzech  etapach,  przy  czym  wszystkie  zadania  konkursowe
przygotowywane są przez Pracowników IFG KUL, a ich poziom zbliżony jest do wymagań egzaminu
maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
2. Etap I odbędzie się dn. 15 grudnia 2017 r. (piątek) w Szkołach, które do dn. 8 grudnia 2017 r. zgłoszą
udział swoich Uczniów w Konkursie. Test na tym etapie składa się z części leksykalno-gramatycznej oraz
czytania  ze  zrozumieniem.  Zestaw testowy do  skopiowania  zostanie  przesłany  najpóźniej  do  dn.  14
grudnia 2017 r. (czwartek) przez Koordynatorki na adres mailowy Szkoły lub Nauczyciela podany w
formularzu zgłoszeniowym. 
Etap I jest w całości przeprowadzany przez Nauczycieli języka niemieckiego w Szkołach (kopiowanie
zestawów,  nadzór  w  czasie  testu  i  jego  korekta,  sporządzenie  protokołu  zbiorczego  z  wynikami).
Nauczyciele przesyłają do dn. 5 stycznia 2018 r. (piątek) na adres Konkursu konkurs5@kul.pl protokół
zbiorczy  zawierający  informację  o  ilości  punktów  uzyskanych  przez  poszczególnych  Uczniów  –
załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Na podstawie protokołów zbiorczych ze Szkół Koordynatorki i
IFG KUL ustalają ostateczną listę Uczestników zakwalifikowanych do etapu II i przesyłają ją do dn. 19
stycznia 2018 r. (piątek) Nauczycielom.
3. Etap II odbędzie się dn.  28 lutego 2018 r. (środa) w Szkołach.  Etap ten obejmuje test leksykalno-
gramatyczny oraz test wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. Zestaw testowy do skopiowania zostanie
przesłany najpóźniej do dn. 27 lutego 2018 r. (wtorek) przez Koordynatorki na adres mailowy Szkoły lub
Nauczyciela podany w formularzu zgłoszeniowym.
Nauczyciele języka niemieckiego przeprowadzają dn. 28 lutego 2018 r. test w Szkołach, a następnie do
dn.  2 marca 2018  r.  (piątek) przesyłką poleconą za zwrotnym pokwitowaniem odbioru przesyłają
niesprawdzone testy na adres 
Instytut Filologii Germańskiej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

mailto:konkurs5@kul.pl
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Decyduje  data  stempla  pocztowego.  Testy  wysłane  po  2  marca  2018  r.  będą  wyeliminowane  z
konkursu.
Testy konkursowe na II etapie są sprawdzane przez Pracowników IFG KUL. Koordynatorki sporządzają
protokół zbiorczy etapu i na jego podstawie ustalają wraz z IFG KUL listę osób zakwalifikowanych do
finału. Listę tę przesyłają do dn.  20 marca 2018 r. (wtorek) Nauczycielom wraz z informacją o liczbie
punktów uzyskanych przez ich Uczniów.
4. Etap III (finał) zostanie przeprowadzony dn. 6 kwietnia 2018 r. (piątek) o godz. 11.00 w IFG KUL w
Lublinie. Etap ten obejmuje test rozumienia ze słuchu i część ustną. W części ustnej Uczniowie losują
jeden zestaw pytań,  w którym znajduje  się  materiał  stymulujący  do rozmowy z  Komisją.  Zadaniem
Uczestnika jest zajęcie stanowiska do wylosowanego tematu, przedstawienie odpowiedniej argumentacji i
uzasadnienie  swojego  zdania.  Komisja  ocenia  test  rozumienia  ze  słuchu  oraz  wypowiedzi  ustne  i
sporządza protokół z etapu III. Wyniki uzyskane przez Uczniów na etapie III sumowane są w protokole
zbiorczym Konkursu z wynikami uzyskanymi na etapie II  i  ustalana jest  ostateczna lista rankingowa
Konkursu. Na jej podstawie przyznawane są miejsca w Konkursie. Wyniki ogłaszane są tego samego
dnia. 

§ 6 Komisja Konkursowa
Komisję Konkursową na etapie I tworzą Nauczyciele języka niemieckiego Uczniów biorących udział w
Konkursie, na etapie II ww. Nauczyciele i Pracownicy IFG KUL, a na etapie III Pracownicy IFG KUL.

§ 7 Nagrody
Wszyscy Finaliści otrzymują pamiątkowe dyplomy potwierdzające uczestnictwo w Konkursie. Laureaci
trzech pierwszych miejsc otrzymują również indeksy na studia na kierunku filologia germańska w IFG
KUL.
Nauczyciele Uczestników Konkursu i Dyrektorzy Szkół otrzymują pisemne podziękowania. Ponadto o
ich  zaangażowaniu  w  Konkursie  są  powiadamiani  właściwi  kuratorzy  oświaty  w  specjalnym  liście
pochwalnym wystosowanym przez IFG KUL. 

§ 8 Informacje dodatkowe 
1.  IFG  KUL zastrzega  sobie  możliwość  wprowadzenia  zmian  w  niniejszym  regulaminie,  o  których
Uczestnicy konkursu zostaną niezwłocznie poinformowani drogą mailową.
2. Zgłaszając uczestnictwo w Konkursie, Uczestnicy zgodnie z art. 7 pkt 5 w związku z art. 23 ust. 1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922
ze  zm.)  wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  przez  Katolicki  Uniwersytet
Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie na potrzeby Konkursu.
W szczególności  Uczestnicy zgadzają się na publikację  na stronach internetowych IFG KUL oraz w
lokalnej prasie ich wizerunku na pamiątkowej fotografii z zakończenia Konkursu.



Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu Języka Niemieckiego 
„An der KUL ist Deutsch cool!” - V edycja - 2017/2018 

Formularz zgłoszeniowy
Konkursu Języka Niemieckiego „An der KUL ist Deutsch cool!” - V edycja - 2017/2018 

Nazwa Szkoły*

Adres Szkoły*
telefon*
e-mail*

Imię i nazwisko 
Nauczyciela/Nauczycieli języka 
niemieckiego*

Adres e-mail 
Nauczyciela/Nauczycieli języka 
niemieckiego*

Numer kontaktowy telefonu 
Nauczyciela języka niemieckiego

Liczba Uczniów biorących udział w etapie 
szkolnym*
* Dane obowiązkowe

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem Konkursu oraz przekazałam/przekazałem go
Uczniom biorącym w nim udział.

......................................................... .........................................................
data  podpis Nauczyciela dokonującego zgłoszenia



Załącznik nr 2 do regulaminu Konkursu Języka Niemieckiego 
„An der KUL ist Deutsch cool!” - V edycja - 2017/2018 

Protokół zbiorczy I etapu 
Konkursu Języka Niemieckiego „An der KUL ist Deutsch cool!” - V edycja - 2017/2018

przeprowadzonego w dn. 15.12.2017 r.
w ….........................................................................................

….......................................................................................
nazwa i adres Szkoły

Skład Komisji Konkursowej: ….................................................................................................
imię i nazwisko Nauczyciela/imiona i nazwiska Nauczycieli

Liczba uczestników I etapu Konkursu:...........................................................................................

Wyniki Uczestników

L.p. Nazwisko i imię Uczestnika  Liczba uzyskanych punktów

1

2

...

Protokół sporządził/a/sporządzili ......................................................................................................
imię i nazwisko Nauczyciela/imiona i nazwiska Nauczycieli

…..............................., dn. …....................................................................

miejscowość data


	MONITOR

