Konkurs przedmiotowy z Kryminalistyki

Regulamin
*

Postanowienia ogólne
§ 1.
Organizatorem konkursu przedmiotowego z Kryminalistyki (dalej jako: Konkurs) jest
Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (dalej
jako: Katedra) we współpracy z Samorządem Studentów WPiA UW (dalej jako: Samorząd).
§ 2.
Konkurs odbywa się w dwóch etapach. Do pierwszego etapu dopuszczona jest każda osoba,
która spełnia następujące warunki:
● w bieżącym roku akademickim jest zapisana na wykład z Kryminalistyki;
● do tej pory nie uzyskała oceny z egzaminu z przedmiotu Kryminalistyka;
● zgłosiła chęć wzięcia udziału w Konkursie w trybie określonym w § 3.
§ 3.
1. Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie zgłaszają się poprzez wypełnienie do 24
kwietnia

2020

roku

formularza

zgłoszeniowego,

zamieszczonego

pod

adresem:

https://bit.ly/2KebRbt
2. Studenci/tki startują w Konkursie indywidualnie.
§ 4.
1. Pierwszy etap konkursu odbywa się w dniach 25 kwietnia - 1 maja.
2. Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu zostaną poinformowane o terminie i miejscu
jego przeprowadzenia drogą mailową (adres mailowy z formularza zgłoszeniowego) do dnia

7 maja.
§ 5.
1. Zwycięzca/zwyciężczyni Konkursu otrzyma: ocenę celującą (5!) z egzaminu z przedmiotu
Kryminalistyka, publikację eseju na profilu Katedry na portalu Facebook, a także nagrody
rzeczowe i nagrodę niespodziankę.
2. Osoby, które zajmą w drugim etapie miejsca 2-5 otrzymają ocenę celującą (5!) z egzaminu
z przedmiotu Kryminalistyka, a także nagrody rzeczowe.
3. Osoby, które zajmą w drugim etapie miejsca 6-10 otrzymają ocenę bardzo dobrą (5) z
egzaminu z przedmiotu Kryminalistyka, a także nagrody rzeczowe.
4. Osoby, które zajmą w pierwszym etapie miejsca 11-15 otrzymają prawo do podniesienia
oceny końcowej z egzaminu o jeden stopień.
5. Osoby, które zajmą w pierwszym etapie miejsca 16-20 otrzymają prawo do podniesienia
oceny końcowej z egzaminu o pół stopnia.
§ 6.
1. Opiekę merytoryczną nad Konkursem sprawują prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, prof.
dr hab. Piotr Girdwoyń, dr hab. Paweł Waszkiewicz oraz dr Piotr Lewulis.
2. Do oceny esejów lub odpowiedzi uczestników Konkursu może zostać powołane przez
Kierownika Katedry Jury.
§ 7.
Zakres

przedmiotowy

Konkursu obejmuje materiał

egzaminacyjny z przedmiotu

Kryminalistyka w roku akademickim 2019/2020.

Postanowienia szczegółowe
§ 8.
1. Konkurs składa się z dwóch etapów: pisemnego (etap pierwszy Konkursu) oraz ustnego

(etap drugi Konkursu).
2. W trakcie drugiego etapu uczestnikom zabrania się korzystania ze wszelkiego rodzaju
pomocy naukowych i urządzeń mobilnych pod rygorem dyskwalifikacji.

Etap pierwszy Konkursu
§ 9.
1. I etap konkursu polega na przygotowaniu eseju na jeden z trzech zadanych tematów i
przesłanie go za pomocą odpowiedniego Formularza Google w terminie 25 kwietnia - 1 maja.
Tematy zostaną przekazane drogą elektroniczną zarejestrowanym uczestnikom na wskazane
przez nich adresy.
2. Esej nie może przekraczać tysiąca słów.
3. Praca ma stanowić esej, a nie artykuł naukowy, nie jest więc oczekiwane powoływanie się
na zewnętrzne źródła w postaci przypisów i bibliografii.
4. Kryteriami oceny będą oryginalność, jasność wywodu, styl (po 33%).
5. Do drugiego etapu zakwalifikowanych zostanie 10 osób z najwyższymi wynikami.

Etap drugi Konkursu
§ 10.
1. II etap konkursu w zależności od sytuacji epidemiologicznej przeprowadzony zostanie w
formie zdalnej, na jednej z platform internetowych albo na terenie kampusu UW.
2. Etap ustny Konkursu dzieli się na trzy części. Pierwsza część polega na udzielaniu przez
uczestników krótkich ustnych wypowiedzi na dwa zadane pytania w dwóch turach, uczestnik
ma prawo do jednej pomyłki. Druga część polega na tym, że uczestnik, który udzielił
prawidłowej odpowiedzi na pytanie, może wskazać innego uczestnika, który otrzyma kolejne
pytanie. Poprawna odpowiedź uprawnia zapytanego uczestnika do wskazania kolejnego

uczestnika, który będzie musiał udzielić odpowiedzi na zadane pytanie, Uczestnicy mają
prawo do dwóch pomyłek. Drugi etap trwa do momentu wyłonienia pięciu najlepszych
uczestników. Trzecia część polega na tym, że pytanie zostaje zadane wszystkim pięciu
uczestnikom, ten który się zgłosi i odpowie poprawnie na pytanie może wskazać uczestnika,
który odpowie na kolejne pytanie. Uczestnicy w trzeciej części mają prawo do dwóch
pomyłek.
3. Niepoprawna odpowiedź na pytanie po wykorzystaniu puli dopuszczalnych pomyłek
oznacza eliminację z dalszej części Konkursu. Uczestnik ma prawo do namysłu nad
odpowiedzią przez trzy sekundy. Konkurs wygrywa uczestnik, który nie zostanie
wyeliminowany w trzecim etapie.
4. Jeżeli pozwolą na to możliwości techniczne, drugi etap będzie dostępny dla publiczności.

Postanowienia końcowe
§ 11.
O sprawach spornych i nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Katedra w
porozumieniu z Samorządem. Wyłączna kompetencja wykładni postanowień niniejszego
Regulaminu należy do Kierownika Katedry.

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul.
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania
danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:
iod@adm.uw.edu.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu zgłoszeń do udziału
w Konkursie oraz prawidłowego przeprowadzenia wydarzenia.
4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych;
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane;

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych
przepisami prawa;
7. Dane przechowywane będą do dnia 30 września 2020 r.;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.
11. Zgłoszenia pracy na konkurs prowadzone są przez formularz Google. Dane uczestników będą
przetwarzane przez dostawcę formularzy firmę Google w jej centrach przetwarzania danych
(https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html). Dane uczestników będą
chronione przez standardy określone Tarczą Prywatności, zatwierdzoną przez Komisję Europejską.
Zapewni to danym uczestnika odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

