
Szanowni Państwo,  

podajemy kilka niezbędnych informacji dotyczących  II. etapu konkursu „AN 

DER KUL IST DEUTSCH COOL“ – EDYCJA III, 2015/2016.   

II. etap konkursu odbędzie się 14. stycznia 2016 w godzinach 10.00-13.30.  

Miejsce: 

II etap konkursu odbędzie się w dwóch aulach w Centrum Transferu Wiedzy 

w Kampusie Głównym KUL przy Alejach Racławickich 14 (biało-zielony 

budynek naprzeciwko Kościoła Akademickiego KUL): Aula CTW-113 oraz 

Aula CTW-114. Aule znajdują się na pierwszym piętrze budynku. 

Dojazd: 

Z Dworca PKP Lublin Główny najlepiej dojechać autobusem nr 13 lub 

trolejbusem nr 150 (ok. 20 minut) 

Z Dworca PKS / Dworzec Busów można dojechać kilkoma liniami np. 2, 10, 

18, 31, 57 (ok. 20 minut) 

W obu przypadkach wysiadamy na przystanku Katolicki Uniwersytet 

Lubelski. 

Organizacja: 

W celu zapewnienia sprawnego przeprowadzenia konkursu, przy jego 

organizacji obecni będą nasi studenci. Studenci będą wpuszczać na salę 

uczestników (przy obydwu wejściach do obydwu auli studenci będą sprawdzali 

legitymacje czy identyfikatory szkolne uczniów wg list alfabetycznych; do 

każdej auli przypisana będzie lista alfabetyczna uczestników). Prosimy  w 

związku z tym, aby uczniowie zabrali ze sobą legitymacje lub identyfikator 

szkolny. 

Po zajęciu miejsc przez uczniów, również Państwo będą mogli wejść do auli, 

jednak po części powitalnej i organizacyjnej, poprosimy Państwa o opuszczenie 

sal. 

Przez cały czas przed wejściem do auli nasi studenci będą obecni w punkcie 

informacyjnym i pomogą Państwu odnaleźć się na KUL-u. Studenci będą mieli 

również przygotowane dla Państwa (oraz dla Państwa Koleżanek i Kolegów, 



którzy nie będą obecni) podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu. 

W tym miejscu będą również potwierdzane delegacje. 

Jeżeli  będą  chcieli  się  Państwo  posilić,  zapraszamy  do  skorzystania  ze  

stołówki  KUL  ProBono (podziemia, lewe skrzydło) lub kawiarni NoLOGO 

(podziemia, prawe skrzydło). Studenci mogą również wskazać Państwu drogę.  

Dla osób, które chciałyby w czasie, kiedy uczniowie będą pisać testy, 

dowiedzieć się czegoś  o naszym Uniwersytecie, zapraszamy do skorzystania z 

oprowadzania po Uniwersytecie  i odwiedzenia naszego muzeum (o szczegóły 

proszę pytać studentów w punktach informacyjnych przy aulach). 

Harmonogram : 

Od 10.00 - rejestracja uczestników, wpuszczanie do sal; 

10.30-10.45 – powitanie - prof. Marek Jakubów, Dyrektor Instytutu Filologii 

Germańskiej KUL), sprawy organizacyjne mgr Monika Olcha; mgr Amelia 

Szuba-Wenek, koordynatorzy konkursu 

10.45-11.30 - słuchanie (test) 

11.40- 12.25- wiedza o krajach niemieckojęzycznych (test) 

12.35-13.20- pisanie (test) 

ok. 13.30- zakończenie II. etapu konkursu. 

Czas podany jest organizacyjnie. Jeśli wszyscy uczniowie skończą pisać daną 

część, będziemy przechodzić do następnej. 

Lista  osób  zakwalifikowanych  do Finału III edycji Konkursu „An der KUL ist 

Deutsch cool” 2015/2016 zostanie  umieszczona  na  naszej  stronie  

internetowej: www.kul.pl/germanistyka  oraz  przesłana na Państwa adresy 

mailowe podane przy zgłoszeniu w terminie do 1. lutego 2016. 

Termin III etapu konkursu przewidywany jest na marzec 2016 (dokładna data 

zostanie podana na początku lutego 2016). Rozstrzygnięcie konkursu oraz 

rozdanie nagród odbędzie się tego samego dnia, zaraz po zakończeniu etapu III 

konkursu. 

Do zobaczenia na KUL-u! 

 



Serdecznie pozdrawiamy, 

Koordynatorzy Konkursu 

Monika Olcha 

Amelia Szuba-Wenek 

 


