
Regulamin konkursu językowego –  

„Mistrz Języka Specjalistycznego” 
 

 

§ 1 

Organizatorem konkursu Mistrz Języka Specjalistycznego (dalej Konkurs) jest Studium 

Praktycznej Nauki Języków Obcych UMK (dalej SPNJO).  

§ 2 

Konkurs jest skierowany do studentów II roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów 

magisterskich UMK uczęszczających na lektoraty w SPNJO. 

 

§ 3 

Celem Konkursu jest: 

1) wspieranie rozwoju i motywowanie do pogłębiania umiejętności językowych studentów, 

2) stosowanie zdobytej wiedzy językowej w praktycznym działaniu, 

3) pobudzenie zainteresowania i pogłębienia wiedzy z danej specjalności językowej, 

4) promowanie nauczania języka specjalistycznego, 

5) rozwijanie w studentach poczucia wartości i wiary we własne możliwości językowe, 

6) rozwijanie umiejętności aktywnego, samodzielnego uczenia się i doskonalenia. 

 

§ 4 

Konkurs odbywa się w SPNJO lub na Wydziałach w semestrze letnim danego roku 

akademickiego. 

 

§ 5 

Konkurs polega na rozwiązaniu testu pisemnego z języka specjalistycznego.  

Czas pisania testu wynosi 30 minut.  

 

§ 6 

Każdy z uczestników wybiera jeden z podanych typów języka specjalistycznego nauczanego  

w ramach lektoratów języków obcych prowadzonych przez SPNJO. 

 

§ 7 

W uzasadnionych przypadkach SPNJO ma prawo do ograniczenia liczby uczestników 

Konkursu. O wpisaniu na listę uczestników Konkursu decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

                                                                           § 8 

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest terminowe złożenie formularza zgłoszeniowego 

udostępnionego na stronie SPNJO. Formularz należy wypełnić, wydrukować, podpisać  

i dostarczyć do nauczyciela prowadzącego lektorat języka. 

 

 



§ 9 

Dyrektor SPNJO wyznacza przewodniczącego oraz członków Komisji Konkursowej. Komisja 

czuwa nad przebiegiem Konkursu na wybranych wydziałach. Osobą odpowiedzialną za 

przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu na danym Wydziale jest wydziałowy koordynator 

z ramienia SPNJO. 

 

§ 10 

Konkurs jest jednoetapowy.  

 

§ 11 

1. Po zakończeniu Konkursu komisja na podstawie uzyskanych wyników ogłasza trzech 

laureatów (I, II i III miejsce) na każdym kierunku. Uczestnik konkursu, który zdobył I miejsce 

uzyskuje tytuł „Mistrz Języka Specjalistycznego”. W przypadku uzyskania jednakowej liczby 

punktów przez kilku uczestników Konkursu, o wygranej decyduje kolejność oddawania testów. 

2. Oficjalne wyniki Konkursu publikuje się na stronie SPNJO oraz na stronach wydziałowych. 

3. Wszyscy studenci biorący udział w Konkursie otrzymają certyfikat uczestnictwa. 

4. Wszyscy laureaci otrzymają dyplom oraz wpis do suplementu dyplomu ukończenia studiów. 

Zwycięzca Konkursu (I miejsce) będzie miał podniesioną ocenę końcową z lektoratu w 

semestrze letnim o jedną ocenę (w przypadku j. łacińskiego w semestrze zimowym I roku 

studiów). Podniesienie oceny nie dotyczy studentów, którzy w dniu przeprowadzania konkursu 

zagrożeni są oceną niedostateczną z lektoratu.  Przewidywane są nagrody rzeczowe. 

5. Termin i miejsce wręczenia nagród zostaną podane na stronie SPNJO. 

 

§ 12 

W przypadku języka łacińskiego konkurs organizowany jest pod nazwą: „Język łaciński z 

elementami terminologii medycznej”. Do konkursu mogą przystąpić studenci I roku studiów 

stacjonarnych, którzy uczęszczają na lektorat języka łacińskiego w SPNJO. Konkurs odbywa 

się w semestrze zimowym I roku studiów w terminie wskazanym przez prowadzącego zajęcia. 

 

§ 13 

Postanowienia końcowe:  

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej SPNJO. 

2. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin.  

3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego 

danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i sposobem ogłaszania wyników.  

4. W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie 

decydujący głos ma Komisja Konkursowa.  

5. Organizator Konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim przypadku wszelkie 

zmiany zostają podane do wiadomości uczestników Konkursu poprzez umieszczenie ich na 

stronie internetowej SPNJO.  

 


