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Regulamin 

Konkursu przedmiotowego z Prawa konstytucyjnego 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Organizatorem konkursu przedmiotowego („Konkurs ”) jest Katedra Prawa Konstytucyjnego 

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego („Katedra”) we współpracy 

z Kołem Naukowym Prawa Konstytucyjnego „Legislator” („Koło”).  

 

§ 2 

1. Konkurs składa się z dwóch etapów.  

2. Do pierwszego etapu dopuszczony jest student, który do tej pory nie uzyskał oceny 

z egzaminu z przedmiotu Prawo konstytucyjne oraz zgłosił chęć udziału w Konkursie 

w trybie określonym w § 3.  

3. Studenci startują w Konkursie indywidualnie. 

 

§ 3 

1. Zgłoszenia do Konkursu przesyłane są przez formularz, do którego link zostanie 

zamieszczony fanpage’u Koła na profilu Facebook (www.facebook.com/knpklegislator) 

lub na stronie internetowej Katedry (http://konstytucja.wpia.uw.edu.pl/).  

2. Osoby chętne do wzięcia udziału w Konkursie zgłaszają się do końca dnia przypadającego 

na 7 dni przed terminem pierwszego etapu Konkursu.  

 

§ 4 

1. Informacja o terminie pierwszego etapu Konkursu zostanie podana co najmniej na 

2 tygodnie przed jego przeprowadzeniem.  

2. Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu Konkursu zostaną poinformowane o terminie 

i miejscu jego przeprowadzenia drogą mailową lub osobiście.  
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§ 5 

1. Uczestnicy, którzy w pierwszym etapie Konkursu uzyskają wynik co najmniej 80% 

poprawnych odpowiedzi i wezmą udział w drugim etapie Konkursu, uzyskują prawo do 

podniesienia oceny o pół stopnia wyżej z egzaminu z przedmiotu Prawo konstytucyjne 

uzyskanej w zwykłym trybie albo możliwość przystąpienia do egzaminu ustnego w sesji 

letniej przeprowadzonego przez Kierownika Katedry w roku akademickim, w którym 

odbył się konkurs, bez względu na wynik w drugim etapie Konkursu. Warunkiem 

uzyskania oceny z egzaminu z przedmiotu Prawo konstytucyjne jest uprzednie uzyskanie 

zaliczenia z ćwiczeń z przedmiotu prawo konstytucyjne. 

2. Studenci, którzy wezmą udział w drugim etapie Konkursu, otrzymają oceny pozytywne 

z egzaminu z przedmiotu Prawo konstytucyjne oraz certyfikaty, z zastrzeżeniem 

ust. 1 zd. 2. 

3. Każda osoba, która otrzyma ocenę z egzaminu w trybie opisanym w ust. 2, jest 

uprawniona do jej przyjęcia lub odrzucenia w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników 

Konkursu.  

 

§ 6 

Autorami pytań konkursowych oraz członkami Komisji Konkursowej są pracownicy Katedry. 

Rozstrzygnięcia dotyczące Konkursu wydaje Kierownik Katedry lub upoważniony przez 

niego pracownik Katedry.   

 

§ 7 

Zakres przedmiotowy Konkursu obejmuje materiał egzaminacyjny z przedmiotu Prawo 

konstytucyjne w bieżącym roku akademickim oraz wiadomości dodatkowe objęte 

problematyką wykładów z prawa konstytucyjnego oraz warsztatów przygotowujących do 

Konkursu prowadzonych przez Koło. 

 

§ 8 

We wszystkich etapach uczestnik Konkursu jest obowiązany przestrzegać Regulaminu, zasad 

etyki i uczciwości w nauce pod rygorem dyskwalifikacji. 
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POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

 

ETAP PIERWSZY 

 

§ 9 

1. Pierwszy etap Konkursu polega na rozwiązaniu przez uczestników arkusza 

konkursowego, który składa się z pytań testowych wielokrotnego wyboru.  

2. Za każdą poprawną odpowiedź testową uczestnik otrzymuje 1 punkt.  

3. Poprawną odpowiedzią jest ta, która wskazuje wszystkie prawdziwe odpowiedzi 

w zadanym pytaniu i nie wskazuje żadnej fałszywej odpowiedzi. 

4. Minimum jedna odpowiedź w pytaniu jest prawdziwa. 

5. Maksymalna liczba punktów oraz czas trwania Konkursu zostaną podane przed 

rozpoczęciem każdego etapu. 

 

§ 10 

1. Wyniki pierwszego etapu Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej po upływie 7 dni 

roboczych od dnia jego przeprowadzenia. 

2. Do drugiego etapu (finału) zostanie zakwalifikowanych do 30 osób z najlepszymi 

wynikami. 

3. W przypadku, gdy kilka osób będzie miało tyle samo punktów, by znaleźć się w gronie 

30 osób o najlepszych wynikach, do drugiego etapu zakwalifikowane mogą być wszystkie 

z nich. 

 

 

ETAP DRUGI (FINAŁ)  

 

§ 11 

1. Drugi etap polega na samodzielnym sporządzeniu pracy pisemnej, w szczególności glosy 

do orzeczenia wskazanego przez organizatora. Podanie sygnatury orzeczenia nastąpi nie 

później, niż na 14 dni od dnia ogłoszenia wyników pierwszego etapu Konkursu. 

2. Zakres merytoryczny i szczegółowe wymagania formalne pracy pisemnej zostaną podane 

do wiadomości uczestników po ogłoszeniu wyników pierwszego etapu Konkursu. 
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3. Komisja Konkursowa wyłania zwycięzców oraz proponuje oceny z egzaminu 

z przedmiotu Prawo konstytucyjne zgodnie z § 5 ust. 2. 

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 12 

1. Wyłączna kompetencja do wykładni postanowień Regulaminu należy do Kierownika 

Katedry. 

2. W przypadku poważnego naruszenia postanowień Regulaminu lub zasad etyki w nauce 

Kierownik Katedry może postanowić o unieważnieniu Konkursu w danym roku 

akademickim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


