Regulamin IX edycji Konkursu Wiedzy z Prawa Wyznaniowego 2017/2018
organizowanego przez Katedrę Praw Człowieka, Prawa Europejskiego i Kanonicznego
oraz Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyznaniowego Fides
na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady organizacji i przeprowadzenia IX edycji konkursu wiedzy
z prawa wyznaniowego (dalej: konkurs) organizowanej przez Katedrę Praw Człowieka, Prawa
Europejskiego i Kanonicznego oraz Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyznaniowego Fides.
2. Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy z zakresu prawa wyznaniowego.
3. Uczestnikami konkursu mogą być studenci Wydziału Prawa i Administracji UWM
(stacjonarni, niestacjonarni).
4. Harmonogram konkursu ustala koordynator konkursu (doktorant - mgr Łukasz Stanecki)
w porozumieniu z koordynatorami przedmiotu Prawo wyznaniowe (ks. dr hab. Mieczysław
Różański, prof. UWM oraz dr Justyna Krzywkowska).
5. Obsługę biurową konkursu (dalej: sekretarz) powierza się studentowi ze Studenckiego Koła
Naukowego Prawa Wyznaniowego Fides wskazanego przez opiekuna Koła Naukowego.
6. Student przystępuje do konkursu dobrowolnie.
7. Zakres materiału na wszystkich dwóch etapach konkursu jest taki sam. Zakres materiału
obowiązujący na konkursie zawarty jest w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu.
8. Podczas konkursu uczestnicy nie mogą korzystać z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
§ 2. Jury
1. Nad przebiegiem konkursu czuwa Jury.
2. Przewodniczącym Jury na każdym etapie konkursu jest ks. prof. zw. dr hab. Ryszard
Sztychmiler. W przypadku niemożności przewodniczenia pracom komisji, zostaje wyznaczony
inny pracownik Katedry Praw Człowieka, Prawa Europejskiego i Kanonicznego WPiA
posiadający przynajmniej stopień naukowy doktora, który pełnić będzie obowiązki
Przewodniczącego Jury.
3. W skład Jury, oprócz przewodniczącego i koordynatora konkursu, wchodzą także
koordynatorzy przedmiotu Prawo wyznaniowe. Podczas finału w Jury może dodatkowo
uczestniczyć zaproszony specjalista z dziedziny prawa wyznaniowego
4. Decyzje Jury są ostateczne. Jury Konkursu ma wyłączne prawo do dokonywania wiążącej
wykładni przepisów Regulaminu Konkursu oraz rozstrzygania sporów związanych z jego
stosowaniem.

§ 3 Przebieg konkursu
1. Konkurs składa się z dwóch etapów: eliminacji i finału.
2. Za eliminacje na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych odpowiada doktorant mgr Łukasz
Stanecki
3. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy przesłać osobiście drogą mailową do dnia 15
listopada 2017 r. do godz. 23:59 na adres: konkurs2017wyznaniowe@gmail.com. Zgłoszenia
po terminie nie będą przyjmowane. Zgłoszenia należy dokonać wysyłając następujące dane:
imię i nazwisko, numer albumu, rok i kierunek studiów oraz formę studiów (stacjonarne lub
niestacjonarne).
§ 4 Etap I – Eliminacje
1. Pierwszy etap konkursu odbędzie się dnia 26 listopada 2017 r. (dla studentów
niestacjonarnych) oraz 27 listopada 2017 r. (dla studentów stacjonarnych) i będzie polegał na
rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru składającego się z 50 pytań i trzech odpowiedzi do
wyboru.
2. Test zostanie zaprezentowany w formie prezentacji multimedialnej. Każdy z uczestników
otrzyma kartę odpowiedzi, do której trzeba wpisać odpowiednią literę: A, B lub C. Jury
konkursu sprawdza wyłącznie karty, które zostaną podpisane przez uczestnika.
3. Kartę odpowiedzi należy wypełniać długopisem drukowanymi literami. Po wpisaniu
odpowiedniej litery nie można dokonywać skreśleń. Skreślenia i poprawianie odpowiedzi
powoduje niezaliczenie odpowiedzi.
4. Za każdą dobrą odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 pkt, a za niewłaściwą 0 pkt.
5. Do finału przechodzi 10 osób z najwyższą punktacją, łącznie spośród studentów
stacjonarnych i niestacjonarnych.
6. W wypadku równej ilości punktów Jury Konkursu kwalifikuje do kolejnego etapu konieczną
większą ilość osób.
7. Finaliści otrzymają z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem mailowo listę 30 zagadnień,
z których będą ułożone pytania w II etapie.
§ 5 Etap II - Finał
1. Finał Konkursu ma formę ustnej wypowiedzi przed Jury i zgromadzoną publicznością.
2. Finał odbędzie się w styczniu 2018 r. (koordynator konkursu zamieści na stronie
wydziałowej informację o terminie i miejscu na co najmniej tydzień przed finałem).
3. Każdy finalista losuje zestaw zawierający 2 pytania otwarte. Następnie w kolejności
ustalonej przez Koordynatora finaliści udzielają odpowiedzi w dwóch rundach. W pierwszej

rundzie na jedno wybrane przez siebie z wylosowanego zestawu pytanie. W drugiej rundzie
udzielają odpowiedzi na pozostałe pytanie.
4. Każdy z członków Jury przydziela za każdą wypowiedź od 0 do 3 pkt. Przewodniczący
Komisji podaje do wiadomości zsumowaną liczną zdobytych punktów.
5. W sytuacji, gdy co najmniej trzech uczestników otrzyma jednakową liczbę punktów jury
może zadecydować o przeprowadzeniu wśród nich tzw. dogrywki, polegającej na wylosowaniu
koperty z jednym pytaniem. Każdy z członków Jury przydziela za wypowiedź od 0 do 3 pkt.
Przewodniczący Komisji podaje do wiadomości zsumowaną liczbę zdobytych punktów.
6. Jury może przyznać miejsca ex aequo.
§ 6 Nagrody
1. Uczestnicy konkursu, którzy zdobyli w ramach eliminacji przynamniej 35 punktów
otrzymują zaliczenie z wykładu z zakresu prawa wyznaniowego.
2. Udział w konkursie nie zwalnia z uczęszczania na ćwiczenia oraz zaliczenia kolokwiów z
przedmiotu.
3. Finaliści otrzymują dyplom gratulacyjny oraz nagrody finansowe.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Wydziału
oraz u Organizatorów.
2. Rezygnacja z uczestnictwa w II etapie konkursu, pomimo zakwalifikowania się, skutkuje
brakiem zaliczenia z wykładu z zakresu prawa wyznaniowego.
3. Wysłanie zgłoszenia uczestnictwa oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
4. Wysłanie zgłoszenia uczestnictwa jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody uczestnika na
przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych do celów organizacji konkursu
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. 2014 r.,
poz. 1182 z późń. zm.).

