KOŁO NAUKOWE UTRIUSQUE IURIS
WYDZIAŁ PRAWA KANONICZNEGO
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
zaprasza do udziału
w

XII Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego
Temat: Małżeństwo kanoniczne: poszczególne przeszkody
zrywające i wady zgody.

Warszawa, dnia 04 stycznia 2022 roku

Szanowni Państwo,
Koło Naukowe Utriusque Iuris, działające na Wydziale Prawa Kanonicznego
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ma zaszczyt zaprosić do udziału
w XII Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego.
Temat tegorocznej edycji to: Małżeństwo kanoniczne: poszczególne przeszkody
zrywające i wady zgody.
Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego jest inicjatywą studentów Wydziału Prawa
Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Konkurs ma na celu
pogłębianie wiedzy z zakresu prawa i prawa kanonicznego, rozwijanie u studentów
umiejętności rozwiązywania problemów prawnych oraz szerzenie świadomości prawnej, jak
również integrację środowisk akademickich.
Konkurs podzielony jest na eliminacje wewnątrzuczelniane i konkurs główny. Do
konkursu głównego przystępują trzej reprezentanci z każdej uczelni, wyłonieni podczas
eliminacji wewnątrzuczelnianych. Eliminacje te przeprowadzane są na dowolnych zasadach i
w dowolny sposób przez opiekuna danej reprezentacji. Reprezentantem może być tylko student
posiadający pełnię praw swojej uczelni.
Etap główny konkursu odbędzie się w formie zdalnej za pomocą platformy Cisco Wibex
lub innej. Będzie on podzielony na klasyfikację indywidulaną i klasyfikację drużynową.
Klasyfikacja indywidualna składa się z części pisemnej tj. testu jednokrotnego i wielokrotnego
wyboru oraz z części ustnej tj. odpowiedzi na dwa pytania otwarte. Klasyfikacja drużynowa
polega na dłuższej wypowiedzi pisemnej na podany temat oraz rozwiązywaniu kazusu.
Dla zwycięzców w klasyfikacji drużynowej i laureatów w klasyfikacji indywidulanej,
czekają pamiątkowe statuetki oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Etap główny konkursu odbędzie się dnia 16 marca 2022 roku. Warunkiem wzięcia
udziału w Konkursie jest zgłoszenie uczelni na adres email: knui.uksw@gmail.com do dnia
17 stycznia 2022 r., natomiast nazwiska osób wyłonionych w eliminacjach
wewnątrzuczelnianych, które wezmą udział w konkursie głównym, prosimy przesłać do dnia
31 stycznia 2022 r.
Bibliografia umożliwiająca przygotowanie się do konkursu będzie podana w
późniejszym terminie.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.
Proszę o potwierdzenia otrzymania niniejszego zaproszenia.
Z wyrazami szacunku
Małgorzata Łuczak
Prezes Koła Naukowego Utriusque Iuris

