
Regulamin XI edycji Konkursu Wiedzy z Prawa Kanoniczego  

organizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Prawników Kanonistów  

działające przy Katedrze Praw Człowieka, Prawa Europejskiego i Kanonicznego  

na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

  

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady organizacji i przeprowadzenia XI edycji Konkursu Wiedzy  

z Prawa Kanonicznego (dalej: Konkurs), organizowanego przez Studenckie Koło Naukowe 

Prawników Kanonistów (dalej: SKNPK) działające przy Katedrze Praw Człowieka, Prawa 

Europejskiego i Kanonicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie (dalej: Organizator). 

2. Celem Konkursu jest popularyzowanie wiedzy na temat prawa kanonicznego oraz 

rozwijanie u studentów WPiA UWM umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów 

w zakresie prawa kanonicznego. 

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

4. Uczestnikami Konkursu mogą być studenci Wydziału Prawa i Administracji UWM 

(stacjonarni, niestacjonarni). 

5. Harmonogram konkursu ustala prof. UWM dr hab. Mieczysław Różański - koordynator 

konkursu.  

6. Obsługę biurową Konkursu (dalej: Sekretarz) powierza się przewodniczącej SKNPK 

Karolinie Szelągowskiej. 

§ 2. Jury 

1. Nad przebiegiem konkursu czuwa Jury. 

2. Przewodniczącym Jury jest Ks. Prof. zw. dr hab. Ryszard Sztychmiler. W przypadku 

niemożności przewodniczenia pracom komisji, Koordynator konkursu wskazuje Pracownika 

WPiA UWM ze stopniem przynajmniej doktora, który pełnić będzie obowiązki 

Przewodniczącego Jury. 

3. Skład Jury, podczas Finału, oprócz Przewodniczącego, stanowią 2 

oddelegowani/wyznaczeni Pracownicy Katedry Praw Człowieka, Prawa Europejskiego i 

Kanonicznego WPiA UWM. Do oceny finalistów Konkursu może być dodatkowo zaproszony 

przedstawiciel sądu kościelnego.  

§ 3. Przebieg konkursu 

1. Zakres merytoryczny Konkursu obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu prawa 

kanonicznego. Szczegółowy zakres materiału stanowi zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu.  



 

 

2. Konkurs składa się z dwóch etapów: 

a) eliminacji  

b) finału  

3. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie następuje z chwilą nadesłania drogą mailową (na 

adres: sknpk.olsztyn@gmail.com organizatorowi następujących danych: imię  

i nazwisko, nr albumu, rok i kierunek studiów oraz tok studiów – stacjonarne, niestacjonarne. 

Do Konkursu można zapisywać się do dnia 5.05.2018 r. do godz. 23:59. Zgłoszenia po 

terminie nie będą przyjmowane.  

§ 4. Etap I – eliminacje 

1. Eliminacje do Konkursu mają formę testową – test jednokrotnego wyboru. Test składa się  

z 50 pytań.  

2. Eliminacje do Konkursu odbędą się w następujących terminach:  

- 8 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 16.45 w Auli Kongresowej (dla studentów  stacjonarnych  

wszystkich kierunków), 

- 26 maja 2018 r. (sobota) o godz. 8.00 w s. 102 CH (dla studentów niestacjonarnych 

wszystkich kierunków),  

3. Do testu dołączona jest karta odpowiedzi, która sprawdzana jest przez Jury.  

4. Nie jest możliwe dokonywanie przez studenta zmiany odpowiedzi na karcie odpowiedzi. 

Wszelkie skreślenia, poprawianie odpowiedzi powoduje jej nie zaliczenie.  

5. Za każdą dobrą odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 pkt, a za niewłaściwą 0 pkt. Nie ma 

punktów ujemnych. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 50.  

6. Do finału przechodzi 5 osób z najwyższą punktacją, razem spośród studentów 

stacjonarnych i niestacjonarnych.  

§ 5. Etap II – finał 

1. Finał Konkursu ma formę ustnej wypowiedzi przed Jury i zgromadzoną publicznością.  

2. Finał odbędzie się w czerwcu 2018 r. w miejscu i terminie wskazanym przez Koordynatora. 

Na stronie wydziałowej zostanie zamieszczona stosowana informacja. 

3. Każdy finalista losuje zestaw zawierający 2 pytania otwarte.  

4. Finaliści (w kolejności ustalonej przez koordynatora) udzielają najpierw odpowiedzi na 

jedno wybrane przez siebie z wylosowanego zestawu pytanie. W drugiej rundzie udzielają 

odpowiedzi na kolejne pytanie.  

5. Każdy z członków Jury przydziela za każdą wypowiedź od 0 do 3 pkt.  



§ 6. Wyniki 

1. O wynikach z eliminacji do Konkursu poszczególni uczestnicy zostaną powiadomieni 

mailowo do 30.05.2018 r. do godz. 23:59, zaś lista osób zakwalifikowanych do finału 

zostanie zamieszczona na stronie internetowej WPiA.  

2. W wypadku równej ilości punktów Jury Konkursu kwalifikuje do kolejnego etapu 

konieczną większą liczbę osób.  

3. Istnieje możliwość uzyskania miejsc ex aequo (dotyczy także miejsca I).  

4. Wyniki Konkursu z II etapu podane zostaną ustnie podczas Finału oraz zamieszczone 

zostaną na stronie wydziałowej.  

§ 7. Nagrody 

1. Uczestnicy, którzy zdobyli w ramach eliminacji przynamniej 35 pkt otrzymują zaliczenie  

z wykładu z prawa kanonicznego („zal”).   

2. Laureatowi (laureatom) I miejsca oprócz dyplomu zostanie przyznana nagroda w postaci 2-

tygodniowej bezpłatnej praktyki w Metropolitalnym Sądzie Archidiecezji Warmińskiej  

w Olsztynie. Ponadto zostanie wręczony dyplom i nagroda książkowa ufundowana przez 

sponsorów lub patronów Konkursu. 

3. Laureatom II i III miejsca zostaną wręczone dyplomy i nagrody książkowe ufundowane 

przez sponsorów lub patronów Konkursu.  

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Wydziału oraz u organizatorów. 

2. Jury Konkursu ma wyłączne prawo do dokonywania wiążącej wykładni przepisów 

Regulaminu Konkursu oraz rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem. 

3. Decyzje Jury są ostateczne.  

4. Wysłanie zgłoszenia uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu 

oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych do celów 

organizacji Konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. 

 

 

 

Olsztyn, dnia 27.04.2018 r.  


