Regulamin VI edycji wydziałowego konkursu wiedzy o prawie karnym.

„W kręgach prawa karnego materialnego”
Konkurs odbywa się pod patronatem
pracowników naukowych Katedry Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz
Psychiatrii Sądowej na Uniwersytecie Gdańskim.

§1
Organizatorem konkursu jest Koło Naukowe Prawa Karnego działające na Uniwersytecie
Gdańskim.
§2
Do zadań organizatora konkursu należy:
1) przekazanie informacji o zasadach konkursu wszystkim zainteresowanym
uczestnictwem,
2) opracowanie pytań testowych,
3) koordynacja przebiegu konkursu,
4) pomoc studentom w merytorycznym przygotowaniu się do konkursu.
§3
Celem konkursu jest propagowanie wiedzy z zakresu prawa karnego materialnego.
§4
W konkursie mogą brać udział studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Gdańskiego, którzy w bieżącym roku akademickim składają egzamin z prawa karnego
oraz zgłoszą chęć uczestnictwa w konkursie.
§5
Chęć uczestnictwa w konkursie należy zgłosić do 18 kwietnia 2010r. przesyłając e-mail na
adres: knpkug@gmail.com w tytule wiadomości wpisując „konkurs KK” a w treści wpisując:
-imię,
-nazwisko,
-rok,
-kierunek studiów.
§6
Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby biorące udział w merytorycznym
przygotowaniu konkursu.
§7
Literatura obowiązująca uczestników konkursu:
1)
Jarosław Warylewski "Prawo Karne, część ogólna" wyd. 3
2)
"Kodeks Karny"
3)
"Kodeks Wykroczeń"
§8
Konkurs organizowany jest w dwóch etapach.

§9
I Etap odbędzie się 20 kwietnia 2010r. w Auli WPIA o godzinie 12.00.

§ 10
I Etap polega na rozwiązaniu 35 pytań testowych wielokrotnego wyboru oraz udzieleniu
odpowiedzi na 5 pytań otwartych.
§ 11
Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów w I Etapie wynosi 50 punktów.
§ 12
Czas przeznaczony na rozwiązanie arkusza konkursowego w I Etapie wynosi 60 minut.
§ 13
Do II Etapu zakwalifikuje się 6 osób, które uzyskają najwyższą ilość punktów.
§ 14
Wyniki I Etapu zostaną ogłoszone 21 kwietnia 2010r. poprzez wywieszenie informacji
w gablocie Koła Naukowego Prawa Karnego UG.
§ 15
II Etap polega na ustnym rozwiązaniu kazusów, z zakresu prawa karnego materialnego,
przed członkami Kapituły Honorowej.
§ 16
Kapituła Honorowa wybierze spośród uczestników II Etapu 3 ścisłych finalistów.
§ 17
Finaliści konkursu otrzymają ocenę bardzo dobrą z egzaminu z Prawa Karnego
oraz nagrody książkowe.
§ 18
W skład Kapituły Honorowej wchodzą:
- prof. dr hab. Jarosław Warylewski jako przewodniczący
- pracownicy naukowi Katedry Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego
oraz Psychiatrii Sadowej jako członkowie.
§ 19
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu.

