REGULAMIN
XIII OLIMPIADY WIEDZY EKONOMICZNEJ DLA DOROSŁYCH

„Spółka akcyjna – pozyskiwanie kapitałów na rynku finansowym”.
organizowanej przez Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów
w Chorzowie

I.

Wstęp

Celem Olimpiady jest:








popularyzacja wiedzy i pobudzanie wśród osób dorosłych zainteresowań w zakresie
problematyki ekonomiczno-finansowej,
edukacja ekonomiczna osób dorosłych i umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce,
rozwijanie zainteresowań w zakresie współczesnych metod i form inwestowania,
upowszechnianie wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu rynku kapitałowego,
doskonalenie umiejętności samodzielnego pozyskiwania informacji na temat ekonomii i
finansów,
kształtowanie umiejętności analizy zjawisk zachodzących we współczesnej gospodarce,
kształtowanie umiejętności autoprezentacji i wystąpień publicznych.
II.

Postanowienia ogólne

1. Podstawowe obowiązki Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów w Chorzowie,
zwanego dalej Organizatorem oraz Uczestników Olimpiady wynikają z niniejszego
Regulaminu.
2. Olimpiada ma zasięg ogólnokrajowy i skierowana jest do uczestników: słuchaczy centrów
kształcenia ustawicznego.
3. Pracami organizacyjnymi i merytorycznymi związanymi z przeprowadzeniem Olimpiady, jak
również pracami Komisji Konkursowej oceniającej uczestników II i III etapu Olimpiady
kieruje Przewodniczący, reprezentujący Organizatora.
4. W skład Komisji Konkursowej, oceniającej uczestników II i III etapu Olimpiady wchodzą
przedstawiciele Organizatora, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz eksperci
reprezentujący instytucje merytorycznie związane z tematyką Olimpiady.
5. Organizator zobowiązuje się do przesłania niniejszego regulaminu do Centrów, które
zgłosiły swój udział w Olimpiadzie oraz do zamieszczenia go na stronie www.ckue.pl

III.

Organizacja Olimpiady

1. Olimpiada jest organizowana w trzech etapach:
I etap (szkolny) – realizowany w dniu 15 marca 2014 r.,
II etap (centralny) i III etap (finałowy) – realizowane w dniach 30-31 maja 2014 r.
2. Testy, tematy do opracowania i tematyka wystąpień ustnych przygotowane będą w oparciu
o literaturę i wykaz materiałów przesłanych do centrów, które zgłosiły swój udział w
olimpiadzie.
3. Laureatami Olimpiady w klasyfikacji indywidualnej zostają uczestnicy Olimpiady, którzy
zajmą trzy pierwsze miejsca w etapie finałowym. Przewiduje się również trzy nagrody
drużynowe dla danego CKU, którego słuchacze łącznie zdobyli największą ilość punktów
(bierze się pod uwagę wynik 3 najlepszych słuchaczy z danego CKU). Wszyscy uczestnicy
biorący udział w etapie finałowym otrzymają dyplomy i upominki ufundowane przez
sponsorów.
IV.

Zasady realizacji Olimpiady

1. Pierwszy etap - eliminacje szkolne: obejmuje test z wiedzy ekonomicznej i temat do
opracowania w formie pisemnej. Uczestnicy etapu szkolnego rozwiązują test składający się
z 20 pytań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna
odpowiedź jest prawidłowa (za każde pytanie 1 punkt) oraz piszą pracę na wskazany przez
Organizatora temat (maksymalna ilość punktów do zdobycia: 20 punktów).
2. Etap szkolny odbywa się we wszystkich Szkołach jednocześnie, w terminie 15 marca 2014
roku w godzinach od 11.30 do 13.00 z zachowaniem warunków umożliwiających
samodzielność pracy.
3. Czas realizacji etapu szkolnego wynosi 90 minut, w tym 30 minut na rozwiązanie testu oraz
60 minut na napisanie pracy na wskazany temat.
4. Organizator prześle do szkół, które zgłosiły się do Olimpiady test oraz temat do
opracowania w formie pisemnej listem poleconym w terminie do 7 marca 2014 roku.
5. Do II etapu (centralnego) przechodzi 50 osób z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w
etapie szkolnym spośród wszystkich zgłoszonych placówek.
6. Oceny prac etapu szkolnego dokonują Komisje Wewnątrzszkolne, powołane przez
Dyrektora CKU, odpowiedzialne również za rozpropagowanie Olimpiady wśród słuchaczy
oraz za stronę organizacyjną przeprowadzenia etapu szkolnego.
7. Przewodniczący Komisji Wewnątrzszkolnej sporządza protokół przebiegu etapu szkolnego i
przesyła do Organizatora. Wzór protokołu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu.
8. Protokół przebiegu etapu szkolnego należy przesłać do Organizatora faksem (nr faksu 32
2411742, 32 2411737) lub e-mailem (grzegorzgrzegorz5@wp.pl) w terminie do 24 marca
2014 r. oraz oryginał protokołu dostarczyć pocztą tradycyjną na adres Centrum Kształcenia
Ustawicznego Ekonomistów w Chorzowie ul. Urbanowicza 2, 41-500 Chorzów.
9. Drugi etap - centralny: dla 50 najlepszych słuchaczy wyłonionych w etapie pierwszym –
obejmuje test składający się z 20 pytań zamkniętych lub zadań do obliczenia oraz studium

przypadku. W etapie centralnym uczestnicy Olimpiady mogą korzystać z kalkulatorów
prostych.
10. Etap centralny odbędzie się w Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów
w Chorzowie 31 maja o godzinie 10.00.
11. Czas rozwiązania testu wynosi 30 minut. Pytania zamknięte punktowane będą po 1 punkt
za każdą prawidłową odpowiedź, a pytania otwarte oceniane będą w skali od 0 do 2
punktów.
12. Czas na rozwiązanie studium przypadku wynosi 45 minut, maksymalna ilość punktów za
studium przypadku: 30 punktów.
13. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora wyłoni 10 finalistów z największą ilością
punktów.
14. Trzeci etap – finałowy dla 10 uczestników wyłonionych z drugiego etapu – polega na ustnej
prezentacji przed komisją studium przypadku opracowanego w etapie II. Etap finałowy
odbędzie się w Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów w Chorzowie 31 maja o
godzinie 16.00.
15. Za prezentację tematu uczestnik otrzyma maksymalnie 30 punktów. Komisja konkursowa,
oceniając wypowiedzi finalistów będzie zwracała szczególną uwagę na:
- poprawność merytoryczną odpowiedzi,
- umiejętność argumentacji,
- sposób prezentacji i umiejętność formułowania wypowiedzi,
- przestrzeganie ram czasowych przeznaczonych na odpowiedź (10 minut dla każdej osoby),
- inne istotne czynniki określone przez Komisję.
16. Komisja konkursowa dokona oceny odpowiedzi i wyłoni trzech laureatów (3 osoby z
najwyższą ilością punktów) oraz trzy najlepsze CKU których słuchacze łącznie zdobyli
największą ilość punktów (bierze się pod uwagę wynik 3 najlepszych słuchaczy z danego
CKU). Z prac Komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół.
17. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się po zakończeniu etapu finałowego w
dniu 31 maja 2014 r.
V.

Nagrody i uprawnienia laureatów Olimpiady

1. Nagrody i wyróżnienia dla zwycięzców etapu szkolnego są przyznawane przez Komisje
Szkolne Olimpiady w ramach środków zgromadzonych we własnym zakresie.
2. Wszyscy uczestnicy etapu finałowego otrzymają dyplomy od Organizatora Olimpiady.
3. Laureaci trzech pierwszych miejsc oraz trzy najlepsze drużyny z CKU etapu finałowego
otrzymają nagrody rzeczowe od Organizatora ufundowane przez sponsorów.
VI.

Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Komitet organizacyjny Olimpiady życzy Dyrektorom szkół, Nauczycielom i Słuchaczom
sukcesów w XIII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych.

Załącznik nr 1
…………………………

……………………………………………

(pieczęć Centrum)

(miejscowość, data)

PROTOKÓŁ
przebiegu etapu szkolnego
XIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych
„Spółka akcyjna – pozyskiwanie kapitałów na rynku finansowym”

Komisja Szkolna XII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych w …………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……
(nazwa szkoły)

stwierdza, że w etapie szkolnym Olimpiady w dniu 15 marca 2014 roku brało udział
………………… słuchaczy naszej szkoły. Uczestnicy konkursu uzyskali następujące wyniki:
Lp. Imię i nazwisko uczestnika
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Komisja Szkolna Olimpiady
1. ………………………………
2. ………………………..……..
3. ………………………………

Liczba uzyskanych punktów

Dyrektor szkoły
…………………………..

Protokół należy przesłać w terminie do 24.03.2014 na numer faksu 32 2411737, 32 2411742
lub po zeskanowaniu na adres grzegorzgrzegorz5@wp.pl

