REGULAMIN KONKURSU Z DOKTRYN POLITYCZNYCH I PRAWNYCH

§1
1. Organizatorami Konkursu są: Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Wrocław
i Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego.
2. Konkurs odbywa się pod patronatem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.
§2
W Konkursie może wziąć udział każdy student studiów jednolitych magisterskich bądź
studiów stacjonarnych pierwszego lub drugiego stopnia na Wydziale Prawa, Administracji
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
§3
1. Warunkiem dopuszczającym do wzięcia udziału jest złożenie elektronicznego zgłoszenia
u organizatora Konkursu i nadesłanie pracy pisemnej.
2. Zgłoszenia należy składać w wyznaczonym przez organizatora terminie.
§4
Konkurs składa się z dwóch etapów: pisemnego oraz ustnego.
§5
1. W etapie pisemnym uczestniczą wszyscy zgłoszeni.
2. Etap pisemny polega na napisaniu pracy na podany przez organizatora temat.
3. Praca powinna spełniać wymogi zawarte w „Wytycznych do pisania eseju”
(załącznik nr 1).
4. Prace pisane przez uczestników należy wysłać na podany przez organizatora adres mailowy
najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania prac.
5. Na podstawie nadesłanych prac pisemnych, zostaną wyłonieni uczestnicy drugiego etapu.
6. Oceny prac dokonają pracownicy Katedry Doktryn Politycznych i Prawnych Uniwersytetu
Wrocławskiego.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu po pierwszym etapie, jeśli
nadesłane prace nie będą spełniały wymogów formalnych bądź nie zostaną dopuszczone
przez sprawdzających.
8. Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu zostaną o tym fakcie poinformowane przez
organizatora. Odbędzie się to zgodnie z harmonogramem (załącznik nr 2).
9. W przypadku ustalenia faktu niesamodzielnego pisania pracy, uczestnik Konkursu zostanie
zdyskwalifikowany.
10. Organizator zobowiązuje się wraz z tematem pracy pisemnej podać przykładową
literaturę.
§6
1. Etap drugi przeprowadzony zostanie w formie ustnej.
2. Ta część Konkursu opierać się będzie na rozmowie na temat wcześniej podanych przez
organizatora zagadnień oraz w oparciu o pracę pisemną z poprzedniego etapu.

3. Organizator przedstawi uczestnikom wspomnianą wyżej listę zagadnień.
§7
1. Rozmowa prowadzona i oceniana będzie przez pracowników Katedry Doktryn Politycznych
i Prawnych Uniwersytetu Wrocławskiego.
2. Podczas rozmowy uczestnicy nie mogą posługiwać się żadnymi pomocami naukowymi.
§8
1. Najlepsi uczestnicy zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez
Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyróżnienia prac, których autorzy nie zostaną
zakwalifikowani do drugiego etapu.
3. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma zaświadczenie o wzięciu udziału.
4. Zakwalifikowani do drugiego etapu otrzymują zaliczenie z egzaminu i ćwiczeń z Doktryn
Politycznych i Prawnych, Political and legal thought oraz Wstępu do nauki o państwie
i polityce w skali od oceny dostatecznej (3,0) do oceny bardzo dobrej (5,0).
5. Wysokość oceny zależy od poziomu zaprezentowanego przez uczestnika w całym
Konkursie.
6. O ostatecznej ocenie decydują przeprowadzający rozmowę pracownicy Katedry Doktryn
Politycznych i Prawnych w oparciu o obydwa etapy konkursu.
7. Przeprowadzający rozmowę mają prawo odmówić przyznania nagrody w postaci zaliczenia
ww. przedmiotów, jeżeli w ich ocenie uczestnik prezentuje niewystarczającą po temu wiedzę.
8. Wszyscy zakwalifikowani do drugiego etapu otrzymują również pierwszeństwo przy
zapisach na seminarium w Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych
§9
Uczestnicy zobowiązani są do złożenia „Oświadczenia o byciu autorem pracy” (załącznik nr 3).
§10
Organizator Konkursu ma prawo do dokonywania wykładni postanowień niniejszego
Regulaminu oraz do rozstrzygania sporów powstałych przy jego stosowaniu.
§11
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian zarówno
w Regulaminie, jak i w załącznikach.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wytyczne do pisania eseju.

1. Esej powinien składać się minimalnie z 2000, a maksymalnie z 3000 słów.
2. Powinien być napisany czcionką Times New Roman o rozmiarze 12, ze standardowymi
ustawieniami marginesów w Microsoft Word oraz interlinią 1,5.
3. Praca powinna zostać nadesłana w formacie pdf.
4. Przypisy dolne powinny być zgodne z wytycznymi odnoszącymi się do prac magisterskich
i licencjackich przygotowywanych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr,
o rozmiarze czcionki 10.
5. Do pracy dołączona powinna być bibliografia.
6. Praca opatrzona ma być stroną tytułową zawierającą: imię, nazwisko, rok i kierunek
studiów.

ZAŁĄCZNIK NR 2

Harmonogram Konkursu.

1 grudnia 2016 r. – oficjalne rozpoczęcie Konkursu;
1 – 10 grudnia 2016 r. – możliwość elektronicznego zgłoszenia udziału na utworzonej przez
Organizatora stronie internetowej;
1 – 31 grudnia 2016 r. – okres, w który możliwe jest przesyłanie prac;
… stycznia 2017 r. – opublikowanie wyników pierwszego etapu Konkursu;
17 stycznia 2017 r. (godzina 10:00) – finał Konkursu, wręczenie nagród.

ZAŁĄCZNIK NR 3

Oświadczenie o byciu autorem pracy.

……………., dnia …………...
Oświadczenie
Ja, niżej podpisany/a ………………………………... oświadczam, że jestem jedynym autorem pracy
przesłanej w ramach Konkursu z Doktryn Politycznych i Prawnych. Inne osoby, instytucje
naukowo – badawcze, stowarzyszenia ani inne podmioty nie wniosły wkładu w powstanie
w/w eseju.
Oświadczam ponadto, że esej nie został wysłany do redakcji żadnego czasopisma i nie jest
powtórzeniem innej pracy lub części pracy wcześniej opublikowanej.

Podpis
…………………………………..............

