REGULAMIN
XII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PRAWA KANONICZNEGO
ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE
§1
Przepisy niniejszego regulaminu obejmują zagadnienia dotyczące Ogólnopolskiego Konkursu
Prawa Kanonicznego, dalej zwanego Konkursem.
§2
Organizatorem Konkursu jest Studencko - Doktoranckie Koło Naukowe Utriusque Iuris
działające na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie.
§3
W Konkursie mogą brać udział uczelnie o statusie państwowym oraz prywatnym prowadzące
naukę prawa kanonicznego w randze: wydziału, instytutu, katedry bądź zakładu
reprezentowanego przez wyłonioną podczas eliminacji wewnątrzuczelnianych reprezentację.
§4
Skład reprezentacji uczelni tworzy trzech studentów. Nad reprezentacją może czuwać opiekun.
1. Reprezentantem może być tylko student posiadający pełnię praw swojej uczelni.
2. Opiekunem jest pracownik dydaktyczny wydziału, instytutu, katedry lub zakładu prawa
kanonicznego.
§5
Na konkurs składają się dwa etapy:
I.

Etap pierwszy, dalej zwany eliminacjami wewnątrzuczelnianymi, jest przeprowadzany
w formie zdalnej lub stacjonarnej.

II.

Etap drugi dalej zwany konkursem głównym, jest przeprowadzany w formie zdalnej.
§6

Do konkursu głównego przystępuje trzech reprezentantów z uczelni, którzy rywalizują podczas
klasyfikacji indywidualnej. Jednocześnie przedstawiciele danej uczelni tworzą jedną drużynę
podczas klasyfikacji drużynowej.
§7
1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa uczelni do dn.
10 stycznia 2022 roku.

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie głównym jest przesłanie zgłoszeń
zakwalifikowanych studentów do dn. 31 stycznia 2022 roku.
3. Zgłoszenia należy dokonać drogą e-mailową na adres wskazany przez Organizatora.
4. W przypadku braku wystarczającej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo
do odwołania konkursu.
ROZDZIAŁ II
ETAP I – ELIMINACJE WEWNĄTRZUCZELNIANE
§8
Sposób i zasady przeprowadzenia eliminacji wewnątrzuczelnianych należą do kompetencji
uczelni biorącej udział w konkursie.
§9
W wyniku eliminacji należy wyłonić trzech studentów, którzy przejdą do konkursu głównego.
Ich dane osobowe wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik 1) należy
przesłać w wyznaczonym terminie na adres email wskazany przez Organizatora.
§10
Studenci wyłonieni w czasie eliminacji wewnątrzuczelnianych stają się reprezentantami swojej
uczelni w konkursie głównym. W konkursie głównym wyłonione osoby biorą udział w
klasyfikacji indywidualnej oraz jako reprezentacja swojej uczelni tworzą drużynę, która bierze
udział w klasyfikacji drużynowej - w nawiązaniu do §6.
ROZDZIAŁ III
ETAP II – KONKURS GŁÓWNY
§ 11
Konkurs główny przeprowadzany jest w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Cisco
Webex lub innej.
§ 12
Konkurs główny odbędzie się dn. 16 marca 2022 roku. O szczegółach uczestnicy zostaną
poinformowani po przesłaniu zgłoszeń z eliminacji wewnątrzuczelnianych.
§ 13
Podczas konkursu głównego obowiązują w szczególności wskazane materiały podstawowe
oraz materiał uzupełniający, który zostanie podany uczestnikom po przesłaniu zgłoszeń udziału
w konkursie.
§ 14
Konkurs główny składa się z dwóch klasyfikacji: indywidualnej i drużynowej.
§ 15

Uczestnicy konkursu głównego zbierają punkty, które są rozliczane w klasyfikacji
indywidualnej i klasyfikacji drużynowej.
I.

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
§16

Klasyfikacja indywidualna składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.
1. Część pisemna polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego i wielokrotnego
wyboru.
2. Część ustna polega na odpowiedzi na dwa pytania wylosowane dla uczestnika
przez Komisję Profesorską.
§ 17
Wylosowane pytania mogą mieć wartość: jednego punktu, dwóch punktów lub trzech punktów.
§ 18
Punkty przyznawane są za pełne i dobre odpowiedzi. Zła bądź niekompletna odpowiedź nie jest
punktowana.
§ 19
Nie można przyznawać punktów połówkowych tak w części pisemnej jak i w części ustnej.
II.

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
§ 20

Klasyfikacja drużynowa polega na rozwiązaniu kazusu prawnego. Jego treść musi być
rozwiązana przez członków drużyny samodzielnie. Drużyna może korzystać wyłącznie z
tekstów ustaw.
§ 21
Czas na rozwiązanie kazusu ustala Komisja Profesorska.
§ 22
W zależności od dokładności zaproponowanego rozwiązania Komisja Profesorska przyznaje
punkty w skali od 0 do 10 punktów.
ROZDZIAŁ IV
RODZAJE KOMISJI
§ 23
Podczas konkursu głównego działają dwie komisje:

1. Komisja Profesorska;
2. Komisja Sprawdzająca.
§ 24

1. Komisja Profesorska składa się z minimum trzech osób:

a. Przewodniczącego Komisji;
b. Opiekunów grup studenckich.

2. Członkiem Komisji może być pracownik wydziału, instytutu lub zakładu prawa
kanonicznego, posiadający stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego,
profesora lub osoba biegła w prawie kanonicznym.

3. W pierwszej kolejności w Komisji zasiadają opiekunowie z uczelni, które w ubiegłym
roku zajęły trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji drużynowej.
§ 25
Do zadań Komisji Profesorskiej należy ocenianie odpowiedzi uczestników w części ustnej
klasyfikacji indywidualnej oraz kazusów rozwiązanych przez drużyny.
§ 26
1. Komisja Sprawdzająca składa się z czterech osób:
a. Przewodniczącego Komisji;
b. Trzech członków Komisji.
2. Członkami Komisji mogą być pracownicy dydaktyczni, doktoranci oraz studenci nie
biorący udziału w konkursie.
§ 27
Do zadań Komisji Sprawdzającej należy:

1. Sprawdzanie testów z części pisemnej klasyfikacji indywidualnej konkursu głównego
zgodnie z wcześniej przygotowanym kluczem odpowiedzi.

2. Zapisywanie przyznawanych punktów przez Komisję Profesorską w czasie części
ustnej klasyfikacji indywidulanej konkursu głównego;

3. Sumowanie punktów do klasyfikacji indywidualnej oraz drużynowej.
ROZDZIAŁ V
ZWYCIĘZCY I NAGRODY
§ 28
Klasyfikację indywidualną wygrywa zawodnik, który zebrał największą ilość punktów.
§ 29
Klasyfikację drużynową wygrywa drużyna, która uzyskała największa ilość punktów, które
stanowią sumę punktów indywidualnie zdobytych. Do sumy punktów wlicza się także te,
które zostały uzyskane za rozwiązany drużynowo kazus prawny.

§ 30
Dyplomy oraz nagrody rzeczowe przewidziane są dla pierwszych trzech miejsc w klasyfikacji
indywidualnej i dla pierwszych trzech miejsc w klasyfikacji drużynowej.
§ 31
Nagrody zostaną przesłane laureatom na adres ich uczelni.
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 32
Merytoryczne kwestie sporne rozstrzyga Komisja Profesorska.
§ 33
Organizacyjne kwestie sporne rozstrzygają Organizatorzy Konkursu, Przewodniczący Komisji
Profesorskiej oraz Przewodniczący Komisji Sprawdzającej, na posiedzeniu odrębnym.

