
REGULAMIN 

VI Ogólnopolskiej Olimpiady „Język angielski w naukach medycznych” dla 

studentów wszystkich wydziałów uczelni medycznych w Polsce. 

§1. CEL 

Celem Olimpiady jest sprawdzenie umiejętności i znajomości języka angielskiego wśród 

studentów uczelni medycznych. 

§ 2. UCZESTNICY 

1. W Olimpiadzie mogą wziąć udział wyłącznie studenci kierunków medycznych i 

paramedycznych, studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów jednolitych, 

uczelni medycznych w Polsce, z wyłączeniem studentów studiujących w języku angielskim. 

2. Uczestnik musi legitymować się ważną legitymacją studencką. 

§ 3. ORGANIZATOR 

Organizatorem VI Ogólnopolskiej Olimpiady „Język angielski w naukach medycznych” jest 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 

§ 4. KOMITET ORGANIZACYJNY 

1. Organizator powołał Komitet Organizacyjny VI Ogólnopolskiej Olimpiady „Język 

angielski w naukach medycznych” w skład którego wchodzą: 

a) dr Anna Kuciejczyk 

b) mgr Magda Warzocha 

2. Organizator powołał Koordynatorów Metodycznych VI Ogólnopolskiej Olimpiady „Język 

angielski w naukach medycznych” w osobach:  

a) mgr Aleksandra Wysocka 

b) mgr Magdalena Kruk-Pedersen 

c) mgr Elżbieta Krawczuk 

d) mgr Ewa Kocik 

3. Zadania Komitetu Organizacyjnego: 

a) powołanie Komisji Konkursowej (dla II etapu), 

b) sporządzenie protokołu z I etapu i opublikowanie listy uczestników II etapu, 

c) nadzór nad przebiegiem Olimpiady, 

d) stwierdzenie prawidłowego przebiegu Olimpiady i tym samym zatwierdzenie jej 

wyników, 

e) ogłoszenie wyników. 

4. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad niniejszego Regulaminu 

Komitet Organizacyjny ma prawo wykluczyć studenta z uczestnictwa w Olimpiadzie na 



każdym z jej etapów. 

§ 5.KOMISJE KONKURSOWE 

1. Organizator powołuje Komisję Konkursową do oceny wypowiedzi oraz prezentacji w II 

etapie – finale Olimpiady. 

2.Komisja Konkursowa składa się z przedstawicieli uczelni (po jednym z każdej uczelni), z 

których studenci uczestniczą w II etapie - finale Olimpiady oraz sekretarza desygnowanego 

przez Organizatora Olimpiady. 

3.Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena wystąpień uczestników II etapu – finału 

Olimpiady. 

4. Każdy członek Komisji Konkursowej ocenia każdego uczestnika finału przyznając mu 

punkty zgodnie z załączonym formularzem oceny. Zwycięzcą Olimpiady jest uczestnik, 

który otrzyma najwyższą sumę punktów przyznanych mu przez wszystkich członków 

Komisji łącznie. 

5.Sekretarz pełni rolę sprawozdawcy i nie przysługuje mu prawo oceny uczestników. 

6.Sekretarz sporządza protokół z finału Olimpiady, w którym zawarte są następujące 

informacje: imię i nazwisko uczestnika, nazwa uczelni macierzystej, punkty przyznane 

każdemu uczestnikowi finału przez każdego z członków Komisji Konkursowej, suma 

punktów uzyskanych przez uczestnika, podpisy członków Komisji Konkursowej i 

sekretarza. 

7.Członek Komitetu Organizacyjnego nie może być członkiem Komisji Konkursowej. 

§6. PRZEBIEG OLIMPIADY 

1. Olimpiada składa się z dwóch etapów. 

a) I etap – eliminacje, odbędą się 2 marca 2019 roku o godzinie 9.00 w 

uczelniach macierzystych studentów – uczestników, 

Zadania konkursowe przygotowane zostaną przez Organizatora i przesłane do uczelni 

macierzystych w ilości wynikającej z formularzy zgłoszeniowych uczestników. 

Części pierwszego etapu Olimpiady: Listening, Reading, Use of English in Medicine 

Wyniki: 

Test sprawdzany jest przez lektorów języka angielskiego w uczelniach macierzystych. 

Wyniki wraz ze sprawdzonymi pracami uczestników Olimpiady należy odesłać 

pocztą/kurierem do dnia 20 marca 2019 r. (decyduje 

data wpływu). Każda uczelnia zobligowana jest również do przesłania protokołu z 

przeprowadzenia I etapu Olimpiady. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo kontroli 



testów i korekty wyników nadesłanych przez uczelnie. Komitet Organizacyjny powiadamia 

uczelnie do dnia 29 marca 2019 r. o osobach zakwalifikowanych do finału VI 

Ogólnopolskiej Olimpiady „Język angielski w naukach medycznych” oraz publikuje listę 

wszystkich uczestników I etapu Olimpiady na stronach internetowych Studium Praktycznej 

Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku wraz z uzyskaną ilością 

punktów. Do II etapu Olimpiady kwalifikuje się 10 osób, które otrzymały najwyższą ilość 

punktów ze wszystkich uczestników Olimpiady. 

W przypadku, gdy na 10 pozycji listy punktowej znajduje się kilka osób wówczas liczba 

osób zakwalifikowanych do finału zwiększa się o te osoby. 

b) II etap – finał, odbędzie się 11 maja 2019 r. o godzinie 10:00 w Studium Praktycznej Nauki 

Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, przy ulicy Dębinki 1B.  

Rodzaj sprawdzianu: Rozmowa w języku angielskim dotycząca wylosowanych zagadnień z 

zakresu medycyny przed Komisją Konkursową powołaną przez Komitet Organizacyjny 

oraz przedstawienie wcześniej przygotowanej prezentacji na wybrany przez siebie temat. 

Finaliści powinni nadesłać gotową prezentację lub jej streszczenie do Komitetu 

Organizacyjnego do 30 kwietnia 2019 r. na adres mailowy: 

olimpiada.angielski@gumed.edu.pl 

Prezentacja: 6-7 minut 

Wypowiedź na pytania zadane przez komisję: 6-7 minut (minimum dwa pytania ze 

strony Komisji) 

Wyniki: Komisja Konkursowa przedstawia Komitetowi Organizacyjnemu protokoły ze 

swoich prac zgodnie z opisem ujętym w § 5 Regulaminu. 

 

§ 7. OGŁOSZENIE WYNIKÓW OLIMPIADY 

1.Ogłoszenie wyników VI Ogólnopolskiej Olimpiady „Język angielski w naukach 

medycznych” dla studentów wszystkich wydziałów uczelni medycznych w Polsce nastąpi 

bezpośrednio po zatwierdzeniu przez Komitet Organizacyjny prawidłowego przebiegu 

Olimpiady, w dniu 11 maja 2019 r. 

2.Uczestnicy finału Olimpiady otrzymują okazjonalne dyplomy i ufundowane nagrody. 

3. Informacja o wynikach Olimpiady zostanie również opublikowana na stronach 

Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku oraz Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku. 

 



§ 8. ZGŁOSZENIE UCZELNI/UCZESTNIKÓW OLIMPIADY 

1.Zgłoszenie uczelni następuje z chwilą otrzymania przez Organizatora formularza 

zgłoszenia uczelni. 

2.Zgłoszenie uczestnika następuje z chwilą otrzymania przez Organizatora formularza 

zgłoszenia uczestnika, potwierdzonego przez uczelnię macierzystą. 

3.Zgłoszenia należy dokonać do dnia 10 lutego 2019 r. Prosimy o zbiorcze wysłanie zgłoszeń. 

4.Przesłane zgłoszenia potwierdzają wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w zakresie przeprowadzenia przez Organizatora, VI Ogólnopolskiej Olimpiady 

„Język angielski w naukach medycznych” dla studentów wszystkich wydziałów uczelni 

medycznych w Polsce, zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

5.Uczestnictwo w Olimpiadzie jest bezpłatne. 

6. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, diet i noclegu uczestników/ członków 

Komisji Konkursowej. 

§ 9 . INNE 

1. Organizator przechowuje protokoły i materiały związane z organizacją Olimpiady w 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku 

przez okres minimum jednego roku. 

2.Materiały przesłane przez uczelnie/uczestników nie podlegają zwrotowi. 

3. Gdański Uniwersytet Medycznt w Gdańsku jest administratorem danych osobowych 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

4.Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenia osób będących obserwatorami 

Olimpiady spoza grona uczelni macierzystych uczestników. 

5.Organizator zastrzega sobie prawo do pozyskania sponsorów Olimpiady. 

6.Organizator zastrzega sobie prawo do pozyskania patronatu medialnego Olimpiady. 

§10. KONTAKT 

Wszelką korespondencję z dopiskiem VI Ogólnopolska Olimpiada „Język angielski w 

naukach medycznych” kierować należy do: 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku  

Mgr Magda Warzocha 

ul. Dębinki 1B, 

80-211 Gdańsk 

mail: olimpiada.angielski@gumed.edu.pl 

tel. (58) 349 1127 (Sekretariat Studium) 


