REGULAMIN III OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
WIEDZY O POSTĘPOWANIU CYWILNYM,
ORGANIZOWANEGO PRZEZ KATEDRĘ POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
I KOŁO NAUKOWE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
(dalej jako „Regulamin”)
§ 1. Cel i organizatorzy konkursu
1.

Celem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym jest rozwijanie zainteresowania
polskim postępowaniem cywilnym wśród studentów Wydziałów i Instytutów Prawa w Rzeczpospolitej
Polskiej oraz popularyzacja wiedzy z wskazanego zakresu.

2. Organizatorami III Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym, zwanego dalej
„Konkursem”, są Katedra Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Gdańskiego (dalej jako „Katedra Postępowania Cywilnego”) wraz z Kołem Naukowym Postępowania
Cywilnego, działającym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (dalej jako
„KNPC”).
§ 2. Termin i miejsce Konkursu oraz Komisja Konkursowa
1.

Termin Konkursu jest wyznaczony na dzień 10 maja 2019 r. (piątek) godz. 11:00.

2. Konkurs odbywa się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 6,
80 – 309 Gdańsk.
3. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:

a) Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego jako Przewodniczący Komisji Konkursowej;
b) Opiekun Naukowy KNPC jako członek Komisji Konkursowej;
c) co najmniej dwóch innych pracowników naukowych, zatrudnionych w Katedrach, Zakładach lub
Instytutach Uczelni publicznych lub niepublicznych, działających na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej (dalej jako „Uczelnie”).
4. Przebieg Konkursu jest jawny. Nie dotyczy to narady Komisji Konkursowej.
§ 3. Tematyka Konkursu
1.

Konkurs obejmuje wiedzę z zakresu szeroko pojętego postępowania cywilnego, w szczególności
regulację ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1360
j.t. ze zm.) oraz ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U.
z 2018 r., poz. 300 j.t. ze zm.).

2. Na Konkursie obowiązuje stan prawny z dnia Konkursu, wskazanego w § 2 pkt 1 Regulaminu. Na tej
samej podstawie oceniane będą prace konkursowe.
§ 4. Adresaci Konkursu i podmioty zgłaszające
1.

Udział w konkursie jest dobrowolny i nie podlega opłacie.

2. Uprawnionymi do wzięcia udziału w Konkursie są studenci kierunku „prawo” lub „prawo w biznesie”
studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych, prowadzonych przez Uczelnie.
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3. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, której przysługuje status studenta studiów wskazanych w § 3
pkt 2 w dniu przeprowadzania Konkursu.
4. Uczestników Konkursu zgłaszać mogą Uczelnie, przy czym każda Uczelnia może zgłosić nie więcej niż
dwóch (2) studentów wyłonionych w Etapach Wydziałowych.
5. Zgłoszenie

uczestników

następuje

poprzez

przesłanie

wiadomości

tekstowej

na

adres:

knpc.ug@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. W treści wiadomości
należy wskazać imiona i nazwiska dwóch osób, które zostały zakwalifikowane przez Uczelnie do udziału
w Konkursie.
6. Zgłoszenie udziału laureatów Etapów Wydziałowych jest równoznaczne z zapoznaniem się przez
zgłoszone osoby z Regulaminem i innymi informacjami, dostępnymi na stronie KNPC na portalu
internetowym facebook.com.
§ 5. Etapy Wydziałowe
1.

Organizacja Etapu Wydziałowego Konkursu spoczywa na Uczelniach.

2. O terminie oraz formie przeprowadzania Etapu Wydziałowego decydują Uczelnie.
3. Uczelnie zobowiązane są przeprowadzić Etap Wydziałowy przed dniem wskazanym w § 4 pkt 5
Regulaminu.
4. Uczelnie zobowiązane są do przesłania imion i nazwisk dwóch laureatów Etapu Wydziałowego
w terminie i na zasadach wskazanych w § 4 pkt 5 Regulaminu.
§ 6. Struktura Konkursu

1.

Konkurs podzielony jest na dwie części:
a) część pierwszą (dalej jako „Część I”), w formie testu jednokrotnego wyboru;
b) część drugą (dalej jako „Część II”), w formie odpowiedzi ustnej na pytania związane ze stanem
faktycznym w formie kazusu.

2. Pytania Części I i Części II przygotowane są przez pracowników Katedry Postępowania Cywilnego.
§ 7. Część I
1.

Część I polega na udzieleniu odpowiedzi na 45 pytań testowych jednokrotnego wyboru.

2. Za każdą prawidłową odpowiedź, uczestnik otrzymuje 1 punkt, zaś za każdą błędną odpowiedź lub brak
odpowiedzi uczestnik otrzymuje 0 punktów. Łączna liczba punktów za tę część wynosi 45.
3. Na udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania w Części I uczestnik ma 25 minut.
4. Do Części II Konkursu zakwalifikowane zostaną trzy (3) osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów
z Części I. Jeżeli więcej niż jeden uczestnik postępowania uzyska taką samą liczbę punktów, uznaje się,
że wszystkie te osoby zajęły to samo miejsce.
5. Komisja Konkursowa ma prawo zadecydować o zwiększeniu liczby osób, zakwalifikowanych do Części
II.
6. Komisja Konkursowa ogłosza uczestnikom wyniki Części I po sprawdzeniu prac uczestników.
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§ 8. Część II i rozstrzygnięcie Konkursu
1.

Część II polega na rozwiązaniu kazusu w postaci udzielenia odpowiedzi ustnych przed Komisją
Konkursową na przygotowane do niego pytania.

2. Każdy uczestnik Części II ma 15 minut na przygotowanie się do udzielenia odpowiedzi. Komisja
Konkursowa ma prawo przedłużyć uczestnikom czas na przygotowanie się.
3. W czasie przygotowywania się do udzielenia odpowiedzi, uczestnik ma prawo korzystać z wersji
papierowej aktów prawnych, które obejmują zakres tematyczny Konkursu. Teksty aktów prawnych nie
mogą zawierać zapisków na kartkach samoprzylepnych, notatek, dopisków, komentarzy lub innych
dodatkowych informacji, wykraczających poza treść aktów prawnych, ogłoszoną w Dzienniku Ustaw
oraz nagłówków od wydawcy.
4. Po wysłuchaniu odpowiedzi wszystkich uczestników Części II, Komisja Konkursowa zamyka tę Część
Konkursu i udaje się na naradę.
5. Po naradzie, Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę Konkursu oraz laureatów II i III miejsca,
a następnie ogłasza imiona i nazwiska laureatów.
6. Dla laureatów Konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe, w szczególności książki.
§ 9. Postanowienia końcowe
1.

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie wymagają uzasadnienia.

2. Uczestnicy Części I i Części II mogą otrzymać zaświadczenia o udziale w Konkursie.
3. Komisja Konkursowa dokonuje wykładni postanowień Regulaminu oraz rozstrzyga spory powstałe przy
jego stosowaniu.
4. Zgłoszenie do udziału w Konkursie oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika Konkursu na
przetwarzanie i udostępnianie jego danych osobowych, przekazanych dla potrzeb niezbędnych do
przeprowadzenia Konkursu.
5. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
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