Regulamin konkursu z
prawa międzynarodowego publicznego
§1
Organizatorem konkursu jest Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego (dalej: KNPM)
działające na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Nadzór merytoryczny nad
przeprowadzeniem konkursu sprawują opiekunowie koła: dr Izabela Kraśnicka, dr Iwona
Wrońska i dr Maciej Perkowski .
§2
Konkurs skierowany jest do studentów prawa studiów stacjonarnych.
§3
Celem konkursu jest popularyzacja zagadnień z zakresu prawa międzynarodowego
publicznego.
§4
Konkurs składa się z dwóch etapów.
§5
Etap pierwszy polega na napisaniu eseju na temat:
„Współczesne piractwo morskie w aspekcie prawa międzynarodowego”.
§6
Praca nie moŜe przekraczać 15 stron formatu A4 pisma znormalizowanego (tj. czcionką
Times New Roman, Tahoma lub Arial rozmiar 12, odstęp między wierszami 1,5; ok. 2000
znaków na stronie).
§7
Student pisze pracę samodzielnie (wykluczone są prace grupowe) z wykorzystaniem
wszelkich moŜliwych, a zarazem wiarygodnych źródeł informacji. W takim przypadku student
jest zobowiązany podać w bibliografii materiały, z których korzystał.
§8
Prace w wersji pisemnej naleŜy składać w terminie do 23 kwietnia 2009 r. do Zakładu Prawa
Międzynarodowego Publicznego, pokój 306 lub Sekretariatu Dziekana do szafki Zakładu.
Prace powinny zawierać następujące dane:
 imię i nazwisko studenta
 rok studiów
 telefon kontaktowy
 adres mailowy

§9
Przy ocenie prac jury, złoŜone z pracowników naukowych Zakładu Prawa
Międzynarodowego na Wydziale Prawa UwB, bierze pod uwagę: zawartość merytoryczną
tekstu, oryginalność ujęcia tematu, poprawność stylistyczną, gramatyczną, ortograficzną i
interpunkcyjną.
§ 10
Spośród prac konkursowych zostaną wybrane najlepsze, których autorzy zostaną zaproszeni
do etapu drugiego. Ogłoszenie wyników pierwszego etapu nastąpi 27 kwietnia 2009 r. w
gablocie przy Zakładzie Prawa Międzynarodowego.
§ 11
Etap drugi konkursu zostanie przeprowadzony na Wydziale Prawa Uniwersytetu w
Białymstoku w dniu 4 maja 2009 r.
§ 12
Etap drugi polega na rozwiązaniu dwóch wylosowanych kazusów z zakresu prawa
międzynarodowego publicznego. Zakres materiału obejmuje zagadnienia opracowane na
zajęciach z prawa międzynarodowego publicznego do dnia konkursu.
§ 13
Na przygotowanie rozwiązań kazusów student ma 15 minut. Dopuszczona jest moŜliwość
korzystania z materiałów przygotowanych przez organizatorów. Przygotowane rozwiązania
przedstawiane są ustnie komisji konkursowej.
§ 14
Dla uczestników etapu drugiego przewidziane są nagrody w postaci zwolnienia z egzaminu z
oceną 5, 4+ lub 4, w zaleŜności od poziomu eseju i przedstawionych rozwiązań kazusów.
Ponadto uczestnicy etapu drugiego zostaną nagrodzeni nagrodami ksiąŜkowymi i
dyplomami.
§ 15
O terminie rozdania nagród i otrzymania wpisu uzyskanych ocen do indeksu laureaci zostaną
powiadomieni drogą elektroniczną.

