
 

Regulamin konkursu „Uniwersytet – pasja, rozwój, kariera?” organizowanego 

w ramach programu 50 Inicjatyw Studenckich pod patronatem Instytutu Języka 

Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Konkurs „Uniwersytet – pasja, rozwój, kariera?” (dalej: Konkurs) organizowany jest 

przez studentów Uniwersytetu Śląskiego w ramach programu 50 Inicjatyw Studenckich. 

2. Przedmiotem Konkursu jest samodzielne napisanie eseju nt. „Uniwersytet – pasja, 

rozwój, kariera?” (dalej: Praca). 

3. Zwycięzcami Konkursu (dalej: Laureaci) są autorzy  najwyżej ocenionych Prac. 

 

II. Organizator 

Organizatorkami konkursu są studentki filologii polskiej z Wydziału Filologicznego 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – Małgorzata Grzonka i Ewelina Zygan. Patronat 

merytoryczny nad inicjatywą objął Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a patronatu medialnego udzieliły „Gazeta 

Uniwersytecka UŚ” oraz Magazyn „Suplement” skoncentrowany wokół Uniwersytetu 

Śląskiego. Ponadto w organizację włączyły się: Koło Kultury Języka Polskiego oraz 

Studenckie Koło Naukowe Językoznawców działające przy Instytucie Języka Polskiego 

im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

 

III. Celem Konkursu jest: 

– zwiększenie kompetencji językowej oraz sprawności komunikacyjnej użytkowników 

polszczyzny poprzez stworzenie autorskich Prac; 

– wywołanie wśród odbiorców refleksji nad rolą studiów w życiu młodego człowieka; 

– ukazanie perspektyw, możliwości, jakie dają studentom studia wyższe; 

– kształtowanie postaw otwartości wobec studentów pobierających naukę na różnych 

uczelniach; 

– budowanie więzi i poczucia wspólnoty wśród studentów poprzez odwołanie do 

wspólnych doświadczeń; 

– kształtowanie współpracy międzyuczelnianej. 

 



IV. Zasady przebiegu Konkursu 

1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie zainteresowane osoby (dalej: Autorzy) 

mające status studenta uczelni wyższej. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wysłanie Pracy do 10 kwietnia 2018 roku na 

adres konkurs.esej.us@gmail.com.  

3. Autor, przesyłając pracę, deklaruje, że została ona napisana przez niego samodzielnie 

i jest tekstem oryginalnym, dotychczas nieopublikowanym. 

4. Autorem Pracy może być jedna osoba (prace zbiorowe nie będą oceniane). 

5. Każdy uczestnik może przesłać tylko jeden tekst 

6. Praca musi zawierać w nagłówku wskazane poniżej elementy: 

a) imię i nazwisko Autora, 

b) kierunek studiów, nazwę uczelni, na której studiuje Autor, 

c) numer telefonu kontaktowego do Autora. 

7. Praca nadesłana na Konkurs  powinna: 

a) zostać napisana w języku polskim, 

b) być przygotowana w formie elektronicznej (format .doc, .docx), 

c) mieć formę zestandaryzowanego maszynopisu (około 2000 znaków ze spacjami na 

stronę, czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki: 12, odstęp między wierszami: 

1,5), 

d) zawierać minimum 4600 znaków ze spacjami, maksimum 4900 znaków ze spacjami 

8. Laureaci Konkursu, wyłonieni przez Kapitułę konkursową, otrzymają nagrody 

rzeczowe, a zwycięski artykuł ukaże się w czerwcowym numerze „Gazety 

Uniwersyteckiej UŚ”. 

9. Kapituła konkursowa, powołana przez Organizatora, będzie składała się z pracowników 

Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 

przedstawicieli mediów Uniwersytetu, a także członków Koła Kultury Języka Polskiego 

UŚ oraz Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców. 

10. Kapituła konkursowa, oceniając eseje, będzie brała pod uwagę następujące kryteria: 

a) zgodność Pracy z tematyką konkursu, 

b) zawartość merytoryczną Pracy,  

c) pomysłowość Autora, 

d) styl i język Pracy (m.in. poprawność ortograficzną, interpunkcyjną, stylistyczną). 

11. Autorzy trzech najwyżej ocenionych Prac zostaną poproszeni o przesłanie danych: 

imię i nazwisko, nr pesel oraz adres zamieszkania; ponadto zwycięzca zostanie 

mailto:konkurs.esej.us@gmail.com


poproszony o przesłanie przedstawiającego go zdjęcia, które zostanie opublikowane w 

„Gazecie Uniwersyteckiej UŚ” wraz z esejem. Dopełnienie tych formalności stanowi 

warunek odbioru nagrody. 

12. Autor, przystępując do Konkursu oraz podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na 

ich przetwarzanie przez Organizatora w celu dokumentacji i rozliczenia Konkursu 

(zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 z późniejszymi 

zmianami Dz.U. 133/97). 

13. Autor wyraża zgodę na utrwalenie jego wizerunku i danych  (imię, nazwisko, nazwa 

kierunku i uczelni) oraz publikowanie zdjęć na fanpage’ach Koła Kultury Języka 

Polskiego UŚ, Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej UŚ, „Gazety 

Uniwersyteckiej UŚ”, Magazynu „Suplement” oraz na stronie ww. Instytutu; 

14. Wysłanie Pracy na wskazany powyżej adres e-mail jest równoznaczne 

z zaakceptowaniem przez Autora niniejszego regulaminu. 

 

V.    Harmonogram Konkursu: 

a) oficjalne ogłoszenie konkursu: 10 marca 2018 r. 

b) termin nadesłania Prac: 10 kwietnia 2018 r.; 

c) ogłoszenie wyników Konkursu:  maj 2018 r.; 

d) uroczyste wręczenie nagród (pl. Sejmu Śląskiego 1, Wydział Filologiczny UŚ): do 

końca czerwca 2018 r. 

 

VI.   Nagrody 

Nagrodami w Konkursie są: czytnik e-booków (I miejsce), powerbank (II miejsce), 

pendrive o pojemności 64 GB (III miejsce). O wygranej zwycięzcy zostaną 

poinformowani drogą elektroniczną.  

 

VII.  Inne 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Nowy regulamin będzie 

obowiązywać od chwili jego opublikowania na stronie: www.ijp.us.edu.pl.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.  

http://www.ijp.us.edu.pl/

