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Informacja dotycząca „Konkursu o Indeks 

Wydziału Prawa i Administracji UG” w 2016 roku 

 

 

1) Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG, organizuje w roku 2016 dziesiątą edycję 

„Konkursu o Indeks Wydziału Prawa i Administracji UG” (zwany dalej „Konkursem”). 

Konkurs jest trzyetapowy. Jako główne nagrody przewidziane są dwa indeksy – jeden na 

kierunek „prawo”, drugi na kierunek „administracja”, uprawniające do rozpoczęcia 

studiów na Wydziale Prawa i Administracji UG bez rekrutacji. 

Temat Konkursu w 2016 r.: Kulturowe uwarunkowania polityki kryminalnej. 

 

I etap 

2) Pierwszy etap Konkursu przeprowadzany jest w szkołach ponadgimnazjalnych.  

W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas maturalnych, zdający maturę w roku,  

w którym odbywa się konkurs oraz uczniowie klas przedmaturalnych, zdający maturę  

w roku następnym po roku, w którym odbywa się Konkurs. 

3) Uczniowie wskazani w punkcie 2 mają za zadanie napisanie pracy na temat: „Czy 

media kreują prawdziwy obraz przestępczości?”. Objętość pracy nie powinna 

przekraczać 10 stron maszynopisu (tekst główny: czcionka 12, odstęp 1,5; przypisy: 

czcionka 10, odstęp 1,0). Praca ma być wykonana osobiście przy wykorzystaniu 

dostępnej literatury i innych źródeł. Nie ma wymogu sporządzenia pracy pod nadzorem 

nauczyciela, stąd praca może być wykonana także poza szkołą (np. w domu, bibliotece). 

4) Termin wykonania prac zostaje wyznaczony na dzień 14 marca 2016 r. 

5) Wyznaczony przez dyrektora szkoły nauczyciel (nauczyciele) dokona(ją) oceny prac  

i wytypuje(ją) z nich, nie więcej niż trzy najlepsze, których autorzy zostaną 

zakwalifikowani do udziału w kolejnym etapie Konkursu. 

6) Zgłoszenia uczestników do II etapu Konkursu dokonują dyrektorzy szkół na piśmie  

w nieprzekraczalnym terminie do 21 marca 2016 r. (decyduje data stempla 

pocztowego). Protokół oceny prac (wg wzoru - zał. nr 1), ankietę z danymi osobowymi 

uczestników II etapu (wg wzoru - zał. nr 2) oraz pisemne prace osób zakwalifikowanych 

do II etapu należy nadesłać na adres: Wydział Prawa i Administracji UG, ul. Bażyńskiego 

6, 80-952 Gdańsk, z dopiskiem „Konkurs o Indeks Wydziału Prawa i Administracji UG”. 
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7) Lista osób zakwalifikowanych do II etapu zostanie umieszczona na stronie 

internetowej Wydziału Prawa i Administracji UG (www.prawo.ug.edu.pl). 

 

II etap 

8) Drugi etap Konkursu odbędzie się 21 kwietnia 2016 roku w budynku Wydziału 

Prawa i Administracji UG. Etap ten będzie miał formę testu wyboru, z zakresu 

tematyki objętej przedmiotem konkursu. 

Sugerowana literatura: 

1. Y. Jewkes, Media a przestępczość, Kraków 2010. 

2. H.J. Schneider, Zysk z przestępstwa. Środki masowego przekazu a ujemne zjawiska 

społeczne, Warszawa 1992. 

3. K. Witkowska-Rozpara, Przestępczość, środki masowego przekazu a polityka 

karna, Warszawa 2011. 

4. D. Dölling, K.-H. Gössel, S. Waltoś, Relacje o przestępstwach i procesach karnych  

w prasie codziennej w Niemczech i w Polsce, Kraków 1997. 

 

III etap 

9) Trzeci etap Konkursu odbędzie się w trakcie dnia otwartego Wydziału Prawa  

i Administracji UG -  20 maja 2016 r. Szczegółowa informacja dotycząca miejsca  

i godziny podana zostanie na stronie internetowej Wydziału. Etap ten będzie polegał na 

ustnej prezentacji swojego stanowiska na zadane przez Komisję Konkursową pytanie 

albo problem. Prezentacja będzie miała charakter publiczny.  

10) Za zajęcie I miejsca przysługuje prawo wyboru indeksu na kierunek „prawo” albo 

„administracja” na Wydziale Prawa i Administracji UG. Laureat z drugą lokatą otrzyma 

pozostały indeks. 

11) Uwaga – w przypadku zbyt małej liczby uczestników Dziekan Wydziału Prawa  

i Administracji UG może odstąpić od organizacji Konkursu w roku bieżącym. 

12) Koordynatorem ds. Konkursu jest Prof. UG, dr hab. Oktawian Nawrot. W razie 

ewentualnych pytań prosimy kontaktować się z Panią Agnieszką Puchalską 

apuchalska@prawo.ug.edu.pl . 

 

 

 

mailto:apuchalska@prawo.ug.edu.pl
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Zał. nr 1 

(pieczęć szkoły)                   (miejscowość, data) 

 

 

 

Protokół I etapu Konkursu o Indeks Wydziału Prawa i Administracji UG 

 

 

Komisja w składzie: 

1) Dyrektor   .............................................................. 

2) Członkowie  .............................................................. 

   .............................................................. 

   .............................................................. 

 

Liczba osób biorących udział w I etapie – .............................................. 

Osoby wytypowane do udziału w II etapie: 

1).............................................................................................................................. 

2).............................................................................................................................. 

3).............................................................................................................................. 

 

Podpisy 
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Zał. nr 2 

 

 

Ankieta z danymi osobowymi uczestnika Konkursu 

 

Imię i nazwisko   .................................................................................................. 

Data i miejsce urodzenia  .................................................................................................. 

Adres zamieszkania   .................................................................................................. 

.................................................................................................. 

E-mail    .................................................................................................. 

Telefon kontaktowy ucznia .................................................................................................. 

 

Klasa     .................................................................................................. 

Szkoła    .................................................................................................. 

Adres szkoły    .................................................................................................. 

.................................................................................................. 

 

Nauczyciel odpowiedzialny za konkurs w szkole 

.................................................................................................. 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu o Indeks Wydziału Prawa i Administracji 

UG – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, 

poz. 883). 

 

Data i podpis uczestnika konkursu ............................................................................... 


