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REGULAMIN
KONKURSU ANGIELSKIEGO JĘZYKA BIZNESU
BUSINESS BEAT
§ 1. Organizatorzy konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Kolegium Języków Obcych Politechniki Śląskiej
44-100 Gliwice, ul. Hutnicza 9. Partnerami organizatora są: Colorful Media –
wydawca Business English Magazine, Perason Polska, LCCI International
Qualifications.
§ 2. Warunki uczestnictwa
1. Konkurs angielskiego języka biznesu jest adresowany do uczniów liceów.
2. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia określonego w stosownym piśmie informującym,
przesłanym przez organizatorów do szkół oraz znajdującym się na stronie internetowej
organizatora.
3. O przyjęciu kandydatów, którzy zgłosili się po upływie w/w terminu decydują
organizatorzy, w zależności od liczby zgłoszeń otrzymanych na czas.
§ 3 Przebieg konkursu
1. Konkurs składa się z części pisemnej ( odbywa się na w macierzystych szkołach
uczestników) oraz części ustnej, która odbędzie się w Kolegium Języków Obcych w
Gliwicach, ul. Hutnicza 9.
2. Część pierwsza – pisemna jest przeprowadzona w formie testu, dotyczy słownictwa
biznesowego i jest przygotowywana w oparciu o teksty z czasopisma Business
English Magazine, udostępnione na stronie internetowej organizatora konkursu.
3. Do części ustnej zostaną dopuszczone tylko te osoby, które uzyskają przynajmniej
60 % punktów z części pisemnej. Lista osób zakwalifikowanych do II etapu będzie
umieszczona na stronie RKJO (www.polsl.pl/rkjo).
4. Część ustna ma formę prezentacji przygotowanej w języku angielskim, która dotyczy
problematyki poruszanej w artykułach z czasopisma Business English Magazine
udostępnionych na stronie internetowej organizatora konkursu. Sprawdzana jest
umiejętność prezentacji tematu oraz odpowiedzi na pytania dotyczące tematyki
biznesowej.

§ 4 Ocena i przyznawanie nagród
1. Kandydatów ocenia komisja składająca się z wykładowców RKJO sekcji języka
angielskiego.
2. Komisja ustala I, II i III miejsce.
3. Komisja może przyznać wyróżnienia.
4. W trakcie części pisemnej ocenie podlega znajomość słownictwa języka angielskiego.
Podczas części ustnej komisja bierze pod uwagę poziom znajomości języka
angielskiego, poprawną wymowę i akcent.
§5
1. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują organizatorzy.

