Szkoła Językowa UAM

REGULAMIN
III UNIWERSYTECKIEGO KONKURSU JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO

1. Organizatorami konkursu są pracownicy zespołu języka łacińskiego Szkoły Językowej UAM.
Osoby odpowiedzialne: mgr Justyna Szcześniak, mgr Anna Szymanowska-Łeszyk, mgr Katarzyna
Kasprzak-Peda, mgr Piotr Łeszyk.
2. W konkursie mogą wziąć udział studenci wszystkich kierunków, którzy uczęszczają lub uczęszczali
(w ciągu ostatnich dwóch lat akademickich) na zajęcia lektoratowe z języka łacińskiego w wymiarze
nie większym niż 180 godzin.
3. W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby, które wzięły udział w poprzednich edycjach
zorganizowanych w 2013 i 2015 roku.
4. Celem konkursu jest:


szerzenie wiedzy z zakresu języka łacińskiego oraz kultury antycznej,



promocja i kształtowanie pozytywnego wizerunku Szkoły Językowej wśród studentów UAM,



popularyzacja nauki języków obcych.

5. Uczestnicy konkursu powinni zgłosić się najpóźniej do dnia 17 marca 2017 r. (przeddzień konkursu)
u prowadzących zajęcia lektoratowe z jęz. łacińskiego lub na adres mailowy: sentencje2017@wp.pl
6. Konkurs składa się z dwóch etapów: pisemnego, który odbędzie się 18 marca 2017 roku
o godzinie 10:00 w Collegium im. Hipolita Cegielskiego oraz ustnego, planowanego na
1 kwietnia 2017 roku o godzinie 10:00 w Collegium im. Hipolita Cegielskiego. Na etapie pisemnym
uczestnicy będą mierzyć się z zestawem rozmaitych zadań sprawdzających znajomość sentencji
i rozmówek łacińskich w ich oryginalnym brzmieniu oraz polskim tłumaczeniu. 15 osób
z najwyższym wynikiem zmierzy się w etapie drugim – ustnym, w czasie którego uczestnicy
wylosują zestaw pytań sprawdzających znajomość sentencji w wersji oryginalnej i polskiej, jak
i szeroko rozumianego kontekstu, dookoła którego zostały one zbudowane.
7. Zasiadać w komisji oraz oceniać prace uczestników będą organizatorzy konkursu.

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 198, Collegium im. Hipolita Cegielskiego, 61-486 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 29 57, fax. +48 61 829 29 58
lektorat@amu.edu.pl

www.sj.amu.edu.pl

Szkoła Językowa UAM

8. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
9. O terminie oraz miejscu wręczenia nagród zwycięzcy zostaną poinformowani indywidualnie,
w późniejszym czasie.
10. Wstęp na konkurs wyłącznie po okazaniu legitymacji studenckiej.
11. Przypadki nie objęte niniejszym regulaminem oraz ewentualne kwestie sporne, rozstrzygać będą
organizatorzy konkursu.
12. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka
konieczność.

Poznań, 16 grudnia 2016 r.
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