REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO
PUBLICZNEGO 2014/2015

§ 1 Organizator
1. Organizatorami konkursu są Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego Publicznego
Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (zwane dalej
Kołem) oraz Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (zwany dalej Zakładem).
2. Zakład nadzoruje prawidłowy przebieg konkursu.
§ 2 Uczestnicy
1. Uczestnikiem konkursu może być każdy student Wydziału Prawa i Administracji, który w
roku akademickim 2014/2015 jest uprawniony do składania egzaminu z przedmiotu
Prawo Międzynarodowe Publiczne.
2. Uczestnictwo w ćwiczeniach i opłacenie składki członkowskiej TBSP nie są warunkami
wzięcia udziału w konkursie.
§ 3 Terminy
1. Konkurs odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy etap zostanie przeprowadzony pod
koniec kwietnia, drugi etap w pierwszej połowie maja.
2. Szczegółowe terminy zostaną podane do wiadomości poprzez stronę internetową Koła,
fanpage Koła na Facebooku oraz plakat informacyjny.
§ 4 Zapisy
1. Zapisy na konkurs będą przeprowadzone drogą elektroniczną, w terminie od 5 kwietnia
2015 do 20 kwietnia 2015. Szczegółowy sposób zgłoszeń zostanie podany na stronie
internetowej Koła oraz na fanpage’u Koła na Facebooku.
2. Zgłoszenie będzie zawierać imię, nazwisko, rok studiów i numer albumu studenta.
§5 Zasady
1. Do pierwszego etapu konkursu mogą przystąpić studenci, o których mowa w § 2 , którzy
w odpowiednim terminie dokonają zapisu.
2. Zakres tematyczny pierwszego etapu konkursu obejmuje materię egzaminacyjną z
przedmiotu Prawo Międzynarodowe Publiczne, określoną przez Zakład, z wyłączeniem
działu historia prawa międzynarodowego publicznego.
3. Zestaw konkursowy podczas pierwszego etapu składać się będzie z dwudziestu pytań o
zróżnicowanej formie (tj. krzyżówka, test wyboru, pytania typu prawda-fałsz,
uzupełnianie luk). Uczestnik będzie miał 60 minut na jego rozwiązanie.

4. Do drugiego etapu przechodzi 30% uczestników pierwszego etapu z najlepszymi
wynikami oraz osoby, które uzyskają taki sam wynik punktowy jak ostatni z
zakwalifikowanych na podstawie uczestników.
5. Wszystkie osoby, które zakwalifikowały się do drugiego etapu otrzymają tytuł finalisty
(dalej zwani Finalistami).
6. Drugi etap konkursu będzie polegał na napisaniu eseju, dotyczącego podanej z
wyprzedzeniem lektury. Podczas oceny eseju liczą się treść, ale także estetyka i pisownia
pracy. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania autorów prac
nieczytelnych. Prace będą kodowane numerem albumu. Kryteria oceny nie podlegają
dyskusji.
7. Po drugim etapie spośród Finalistów, na podstawie punktacji liczonej łącznie za obydwa
etapy konkursu, wyłania się troje laureatów (dalej zwanych Laureatami).
8. Podczas obu etapów konkursu nie wolno korzystać z urządzeń elektronicznych oraz
pomocy naukowych. W czasie drugiego etapu, student może mieć przy sobie zadaną
lekturę.
§ 6 Nagrody
1. Finaliści zostaną nagrodzeni zaliczeniem egzaminu z przedmiotu Prawo Międzynarodowe
Publiczne, zgodnie z procentową skalą ocen stosowaną na egzaminie z tego przedmiotu.
2. Zakwalifikowanie się do II etapu konkursu nie jest jednoznaczne z uzyskaniem zaliczenia
przedmiotu.
3. Laureaci ( 3 osoby) zostaną nagrodzeni zaliczeniem egzaminu z przedmiotu Prawo
Międzynarodowe Publiczne na ocenę „bardzo dobry” (bez względu na zdobytą przez
nich liczbę punktów w skali egzaminacyjnej), a także dodatkowo otrzymają nagrody w
postaci bonów w wysokości 150 złotych do wykorzystania w księgarni prawniczej E. P.
Kopacz.
4. Student ma prawo odmówić skorzystania z uzyskanego zaliczenia (zdobytej oceny) i
przystąpić do egzaminu w zwyczajnym trybie . Rezygnacja z zaliczenia jest ostateczna i nie
można jej cofnąć w przypadku niezdania egzaminu.
§ 7 Regulamin
Organizator zobowiązuje się do udostępnienia regulaminu na stronie internetowej Koła oraz na
fanpage’ u na Facebooku.

