REGULAMIN
XVI Międzynarodowej Olimpiady Języka Angielskiego
Michał Śleziak – Rektor Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej z siedzibą
w Bielsku-Białej, będącej uczelnią niepubliczną zawodową działającą na podstawie
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., wpisaną do rejestru
uczelni niepublicznych decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 sierpnia 1997
roku pod liczbą porządkową nr 126, funkcjonującej w oparciu o ustawę z dnia
20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668) i Statut
Uczelni oraz w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów,
turniejów i olimpiad (Dz. U. z dnia 18 lutego 2002 r.).
działając na podstawie swych ustawowych i statutowych kompetencji
ogłasza:

XVI Międzynarodową Olimpiadę Języka Angielskiego
I.

Organizator

Organizatorem olimpiady
z siedzibą w Bielsku-Białej.
II.

jest

Wyższa

Szkoła

Ekonomiczno-Humanistyczna

Cele olimpiady

Celem olimpiady jest propagowanie wiedzy na temat kultury, literatury, geografii
i języka państw angielskiego obszaru językowego, rozwijanie uzdolnień uczniów,
pobudzanie twórczego myślenia, zachęcanie do współzawodnictwa, wspomaganie
zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, a także lepsze
przygotowanie uczniów do nauki w szkołach wyższych oraz udostępnienie szerokiej
oferty kursów, szkoleń i studiów podyplomowych zarówno komercyjnych, jak i dzięki
projektom współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
organizowanych przez WSEH, jak również umożliwienie laureatom kształcenia we
WSEH na kierunkach oferowanych przez uczelnię.
III.

Zasady olimpiady

Nad prawidłowym przebiegiem olimpiady czuwa Komisja w składzie:
-

dr hab. Janina Falkowska, prof. WSEH – przewodniczący
mgr Łukasz Sorokowski
mgr Elżbieta Jaszczurowska
mgr Ewa Kubas
mgr Ewa Grzesiuk
mgr Alina Turek
mgr Katarzyna Straub-Jurczyk

IV.

Udział w olimpiadzie

1. Dyrektorzy szkół, którzy zgłoszą udział swoich uczniów w olimpiadzie
zobowiązani są wyznaczyć osobę personalnie odpowiedzialną za przebieg
olimpiady na terenie ich placówki oraz w pozostałych etapach. Organizator
zastrzega sobie możliwość wysłania obserwatora na etap wstępny olimpiady.
2. Szkoły we własnym zakresie sporządzają listy osób chętnych do wzięcia udziału
w olimpiadzie. Listy te sporządzane mogą być tylko i wyłącznie na formularzu
dostępnym na stronie internetowej www.olimpiada.wseh.pl w formie wydruku
komputerowego.
3. Szkoły zobowiązane są dostarczyć organizatorom listę osób biorących udział
w olimpiadzie. Listy powinny być dostarczone organizatorowi w terminie do dnia
02.12.2019r. Zgłoszenia, które zostaną dostarczone po tym terminie lub nie
spełniające wymogów formalnych, nie będą uwzględnione.
4. Listy należy przesłać organizatorowi pocztą elektroniczną na adres
olimpiada@poczta.wseh.pl . Zgłoszenia powinny być W CAŁOŚCI wypełnione
w formie komputerowej.
V.

Przebieg olimpiady

Olimpiada obejmuje trzy etapy.
ETAP I (WSTĘPNY)
1. Do etapu I (wstępnego) mogą przystąpić wszyscy uczniowie szkół średnich,
którzy w roku szkolnym 2019/2020 są uczniami ostatniej lub przedostatniej
klasy programowo najwyższej dla danego typu szkoły średniej, oraz osoby
posiadające świadectwo dojrzałości - zainteresowani pogłębieniem oraz
sprawdzeniem swojej wiedzy z zakresu języka angielskiego.
2. Etap ten stanowi wstępne eliminacje i obejmuje test pisemny z języka
angielskiego.
3. Szkoły otrzymają pakiety zawierające testy i karty odpowiedzi dla uczniów
drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez szkołę najpóźniej na
dzień przed wyznaczonym terminem I etapu.
4. Test odbędzie się w dniu 18.12.2019r. o godz. 11:00 w siedzibach szkół
i trwać będzie 75 minut.
5. Dla osób posiadających świadectwo dojrzałości I etap odbędzie się
w siedzibie organizatora.
6. Osoby personalnie odpowiedzialne za przebieg olimpiady na terenie szkoły
zobowiązane są (po zakończeniu I etapu) do przesłania wypełnionych kart
odpowiedzi (answer sheet) oraz protokołu z przeprowadzenia tego etapu na
adres i w terminie wyznaczonym przez organizatorów. Karty odpowiedzi będą
przechowywane przez organizatora przez okres 3 lat.
ETAP II
1. Do etapu II dopuszczone zostaną osoby, które przeszły z wynikiem
pozytywnym przez etap I uzyskując co najmniej minimalną ilość punktów
wymaganych do zakwalifikowania się do etapu II.
2. Etap II obejmuje test leksykalno–gramatyczny.

3. Etap II zostanie przeprowadzony w siedzibie organizatora w dniu
29.02.2020r. o godz. 11:00. Test trwać będzie 90 minut.
4. Karty odpowiedzi z II etapu przechowywane będą przez organizatora przez
okres 3 lat.
ETAP III
1. Do etapu III dopuszczone zostaną osoby, które przeszły z wynikiem
pozytywnym przez etap II uzyskując co najmniej minimalną ilość punktów
wymaganych do zakwalifikowania się do etapu III.
2. Etap III obejmuje część ustną.
3. Etap III zostanie przeprowadzony w siedzibie organizatora w dniu
28.03.2020r. o godz. 10:00.
4. Każdy z uczestników olimpiady ma prawo wybrać jeden z następujących
zakresów tematycznych:
- Literatura Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.
- Historia Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.
- Kultura i geografia Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.
5. Spis literatury i materiałów pomocniczych do etapu III zostanie zamieszczony
na stronie www.olimpiada.wseh.pl
VI.

Nagrody
1. Nagrodami za zdobycie trzech pierwszych miejsc jest umożliwienie laureatom
kształcenia we WSEH na oferowanych przez uczelnię kierunkach.
Po zakończeniu III etapu Komisje mogą też przyznać specjalne wyróżnienia.
2. Nagrody uprawniają laureatów do podjęcia studiów we WSEH najpóźniej
w roku akademickim 2021/2022.
3. Osoba, która zajmie pierwsze miejsce będzie miała prawo do zwolnienia
z opłaty za studia przez 3 lata studiów; osoba, która zajmie drugie miejsce
będzie miała prawo do zwolnienia z opłaty za studia przez pierwsze 2 lata
studiów; osoba, która zajmie trzecie miejsce będzie miała prawo do zwolnienia
z opłaty za studia przez pierwszy rok studiów. Zwolnienie z opłaty za studia
nie obejmuje opłaty za postępowanie związane
z przyjęciem
oraz
pozostałych opłat związanych z przebiegiem nauki. Laureat zobowiązany jest
do uiszczenia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem w terminie
podanym przez WSEH. W przypadku nie dokonania wpłat laureat traci prawo
do zwolnienia z opłaty za studia.
VII.

Kontakt

1. Informacji udziela Sekretarz Olimpiady:
-

Marzena Naglik
pod numerem telefonu: +48-33-816 51 70 w.21

2. Nasz adres:
-

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna ul. Sikorskiego
43-300 Bielsko-Biała, www.wseh.pl, e-mail: olimpiada@poczta.wseh.pl
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