
Regulamin Konkursu 

„ZŁOTY, SREBRNY, BRĄZOWY INDEKS LSW” 

 

§ 1 

 

1. Konkurs „ZŁOTY, SREBRNY, BRĄZOWY INDEKS LSW”, zwany dalej „Konkursem” ogłasza i 

przeprowadza Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie z siedzibą przy ul. Kasprzaka 2/8, 01-211 

w Warszawie. 

 

2. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Rektor Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie 

prof. dr hab. Jan Franciszek Nosowicz . 

 

§ 2 

 

1. Celem Konkursu jest propagowanie wśród młodzieży studiów lingwistycznych.  

 

2. Konkurs ma zasięg ogólnopolski, a jego uczestnikami mogą być wszyscy, którzy przystąpią do 

rekrutacji na studia I stopnia w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie w roku akademickim 

2016/2017 bez względu na tryb tj. stacjonarny, lub niestacjonarny. 

 

3. Konkurs jest organizowany w trzech dyscyplinach językowych: 

a) angielski, 

b) niemiecki, 

c) rosyjski. 

 

4. W każdej dyscyplinie językowej konkurs opiera się na tłumaczeniu tekstu w formie zdalnej przy 

wykorzystaniu platformy internetowej zawierającej tekst. 

 

5. Uczestnik może wybrać tylko jeden język, tłumaczenie którego przedłoży w konkursie. 

 

§ 3 

 

Zasady kwalifikacji do Konkursu: 

1. Konkurs składa się z jednego etapu, w którym należy przetłumaczyć tekst specjalistyczny z 

wybranego (jednego) języka obcego: angielskiego, niemieckiego bądź rosyjskiego na język polski. 

Uczestnicy konkursu na realizacje tłumaczenia mają 4 godziny po zalogowaniu się na platformie 

internetowej. 

 

2. Kryteria oceny tłumaczenia tekstu: 

 Zgodność treści tłumaczenia z treścią oryginału 10 pkt 

 Użycie terminologii i frazeologii subjęzyka specjalistycznego 10 pkt 

 Poprawność gramatyczna, ortograficzna i leksykalna (leksyka niespecjalistyczna) 10 pkt 

 Zastosowanie rejestru (stylu funkcjonalnego) języka właściwego dla danego rodzaju tekstu 10 

pkt 

 



3. Laureatami Konkursu „ZŁOTY, SREBRNY, BRĄZOWY INDEKS LSW” zostają 3 osoby spośród 

wszystkich uczestników bez podziału na dyscypliny językowe, które uzyskały najlepsze wyniki w 

tłumaczeniu tekstów zgonie z wyżej wymienionym kryterium oceniania. 

 

§ 4. 

 

Organizacja Konkursu: 

1. Za organizację i przeprowadzenie Konkursu na każdym jego etapie odpowiada Komisja 

Konkursowa powołana przez prorektor ds. organizacji dr Iwona Drabik. Za organizację Konkursu 

dotyczącą poszczególnych języków przedstawioną w §2 niniejszego regulaminu odpowiadają osoby 

wyznaczone przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej związane z przedstawionymi językami. 

 

2. Skład komisji konkursowej: 

 

a) Sekcja angielska: 

dr Iwona Drabik – opiekun merytoryczny konkursu (drabik.iwona@gmail.com) 

mgr Ewelina Błońska (ewelina_blonska@o2.pl) 

mgr Anna Mackay (annamackay@interia.pl) 

 

b) Sekcja niemiecka: 

dr hab. Anna Just (a.just@uw.edu.pl) 

mgr Ewa Voellnagel-Kasiak (voellnagel@wp.pl) 

 

c) Sekcja rosyjska: 

prof. dr hab. J. F. Nosowicz (j.f.nosowicz@uw.edu.pl) 

dr Elwira Stefańska (estefa@o2.pl) 

 

3. Sprawdzanie i ocenianie prac dokonywane jest przez pracowników Lingwistycznej Szkoły Wyższej 

w Warszawie dalej rozumianych jako komisja konkursowa, powołanych przez prorektor ds. 

organizacji dr Iwonę Drabik zgodnie z przyjętymi wcześniej zasadami. 

 

4. Informację wraz z liczbą zdobytych punktów oraz miejscu zajętym w Konkursie uczestnicy 

otrzymują na wskazany przez siebie adres mailowy w terminie wyznaczonym przez komisję. 

 

§ 5 

 

Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez rejestrację na platformie internetowej . 

 

§ 6 

 

Organizacja Konkursu: 

1. Szczegółowy terminarz Konkursu ustala organizator Konkursu „O Złoty, Srebrny i Brązowy Indeks 

Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie”. 

 

2. Konkursu – (na platformie internetowej) odbywa się w sierpniu tj. od 01.08.2016 do 31.08.2016r: 

Uczestnicy będą przekładać swoje tłumaczenia na specjalnie przygotowanej platformie internetowej – 
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każdy z Uczestników otrzyma, po zgłoszeniu chęci uczestnictwa w konkursie, dostęp do platformy 

oraz specjalistycznego tekstu, który będzie aktywny przez 4 godziny. 

 

3. Przewodniczący Komisji Konkursowej wydaje laureatom zaświadczenia celem przedłożenia w 

postępowaniu rekrutacyjnym, na studia I stopnia w wybranym przez zwycięzcę kierunku oraz trybie 

w roku akademickim 2016/2017. 

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone drogą mailową oraz na Facebooku i Instagramie 

Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie dnia 19.09.2016  

 

§ 7 

 

1. Nagrody w konkursie stanowią kolejno: 

a) złoty indeks LSW- 3-letnie stypendium naukowe */**/*** 

b) srebrny indeks LSW- 2-letnie stypendium naukowe */**/*** 

c) brązowy indeks LSW- roczne stypendium naukowe */**/*** 

* nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny 

** przyznane stypendium w ramach konkursu nie zwalnia z wniesienia opłaty rekrutacyjnej 

*** nagród nie można przenieść na osoby trzecie 

 

§ 8 

 

1. Każdy uczestnik przystępujący do Konkursu w przypadku wygrania jednej z trzech nagród wyraża 

zgodę na publikacje jego imienia i nazwiska w mediach społecznościowych tj. Facebook, Instagram w 

materiałach związanych z Konkursem, oraz zobowiązuje się do wzięcia udziału w uroczystości 

Inauguracyjnej roku akademickiego 2016/2017 podczas której zostaną wręczone nagrody.  

 

2. Nie wywiązanie się z punku 1) równoznaczne jest z rezygnacją z nagrody.  

 

§ 9 

1.Każdy uczestnik przystępujący do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych przez: Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie ul Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa, 

dla potrzeb związanych z Konkursem (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych 

Osobowych; (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135).   

 

2. Nie wywiązanie się z punku 1) równoznaczne jest z nieprzystąpieniem do konkursu. 


