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Regulamin Forum Psychologicznego  2019 
Edycja IX 

 
§1 

Organizatorem Forum Psychologicznego jest Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

KUL przy współpracy z Instytutem Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła 

II. 

§2 

Forum Psychologiczne skierowane jest przede wszystkim do studentów kierunku 

Psychologia, uczestniczących w lektoracie języka obcego. 

§3 

Forum Psychologiczne  polega na prezentacji w języku angielskim, niemieckim lub 

rosyjskim wcześniej zaproponowanych tematów, które winny dotyczyć zagadnień 

psychologicznych. 

§4 

Forum Psychologiczne przeznaczone jest dla studentów, posługujących się językiem 

angielskim, niemieckim lub rosyjskim na poziomie B2, którzy w semestrze poprzedzającym 

semestr, w którym odbywa się konkurs otrzymali ocenę, co najmniej dobrą z lektoratu języka 

obcego. 

§5  

Do dnia 6 kwietnia 2019 roku studenci winni dokonać zgłoszenia wypełniając formularz 

dostępny na stronie www.kul.pl/spnjo. Tematy należy zgłaszać w języku angielskim,  niemieckim 

lub rosyjskim. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden temat. Za pomocą formularza 

zgłoszeniowego studenci winni przesłać także streszczenia (abstrakty) swoich wystąpień (200 – 250 

słów). 

 

§6 

Około 9 kwietnia 2019 roku przesłane tematy zostaną opublikowane na stronie: 

www.kul.pl/spnjo. 

§7 

IX Forum Psychologiczne odbędzie się 11 kwietnia 2019 roku. 

§8 

Podczas konkursu 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: 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, rosyjskim lub niemieckim 
dotyczące tematyki wybranego projektu i sposobu jego realizacji ( 0 – 6 pkt.) 
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§10 

Uczestnik odpowiada na pytania zadane przez komisję dotyczące zaprezentowanego 

materiału. 

 
§11 

 Spośród wszystkich uczestników komisja dokona wyboru  zwycięzców.  

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

 
§12 

 Nagrody: 
 Zwycięzcy Forum Psychologicznego zostają zwolnieni z egzaminu końcowego z oceną 

bardzo dobrą (5), dobrą plus (4+) lub dobrą (4) w zależności od wyników uzyskanych w trakcie 

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

zakończenie lektoratu z maksymalną ilością punktów. 

 Laureaci Forum Psychologicznego są zwolnieni z egzaminu ustnego z języka obcego 

podczas egzaminów na zakończenie lektoratu z maksymalną ilością punktów. 

Wszyscy studenci biorący udział w Forum Psychologicznym otrzymają certyfikat 

uczestnictwa. Zwycięzcy i laureaci otrzymują ponadto dyplomy przyznane przez organizatorów. 

 

§13 

 Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zwycięskich prezentacji. 
 

§14 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 
 

 

 

 


