Regulamin konkursu przedmiotowego z Kryminalistyki w
roku akademickim 2017/2018

Organizator konkursu
§1
Organizatorem konkursu jest Koło Naukowe Kryminalistyki UJ im prof.
Tadeusza Hanauska działające w porozumieniu z Katedrą Kryminalistyki UJ.
Uczestnicy
§2
Osobą uprawnioną do wzięcia udziału w konkursie jest każdy student, który w
bieżącym roku akademickim zadeklarował przystąpienie do egzaminu z
przedmiotu Kryminalistyka.
Opłata
§3
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest uiszczenie opłaty w wysokości 10
zł (słownie: dziesięć złotych) na numer konta, który zostanie podany na stronie
internetowej Koła (www.kryminalistyka.net.pl). Opłaty należy dokonać
najpóźniej na 5 dni przed wyznaczoną datą pierwszego etapu. Uwzględniana
będzie data dokonania przelewu.
Termin
§4
Konkurs odbywa się w semestrze zimowym, w terminie określonym przez Koło
Naukowe Kryminalistyki. Dokładna data i miejsce zostaną podane na stronie
internetowej Koła (www.kryminalistyka.net.pl).

Zasady przeprowadzenia konkursu
§5
1. Konkurs przedmiotowy składa się z dwóch etapów.
2. Do pierwszego etapu konkursu mogą przystąpić wszyscy studenci, którzy
uprzednio zarejestrowali się do konkursu poprzez formularz udostępniony
drogą elektroniczną przez Koło Naukowe Kryminalistyki i dokonali wymaganej
opłaty.
3. Do udziału w drugim etapie uprawnieni są studenci, którzy uzyskali minimum
liczbę punktów ustaloną przez Koło Naukowe Kryminalistyki w porozumieniu z
opiekunem Koła.
§6
1. Pierwszy etap konkursu składa się z 30 pytań testu wielokrotnego wyboru.
2. Czas trwania pierwszego etapu konkursu wynosi 35 minut.
3. Pytania są przygotowywane przez członków Koła Naukowego Kryminalistyki
przeprowadzających spotkania konkursowe. Obejmują one materię poruszaną
na spotkaniach konkursowych.
4. Pytania konkursowe są zatwierdzane przez Opiekuna Koła.
5. Praca każdego uczestnika jest kodowana w sposób uniemożliwiający
identyfikację tożsamości autora pracy w trakcie jej sprawdzania.
6. Wyniki pierwszego etapu konkursu zostaną opublikowane w terminie
jednego dnia od jego przeprowadzenia.
7. Oglądanie prac będzie możliwe w terminie wyznaczonym przez Koło
Naukowe Kryminalistyki.
8. Uzyskana liczba punktów jest ostateczna. Uczestnikowi nie przysługuje
możliwość odwołania się.
§7
1. W drugim etapie konkursu obowiązuje wyłącznie materia związana z
metodyką prowadzenia oględzin.

2. Czas trwania drugiego etapu wynosi 25 minut.
3. Część ta ma na celu wyłonienie osób, które zgodnie z punktacją ustaloną
przez Katedrę, zaliczą przedmiot na odpowiednią ocenę.
4. Ostateczny wynik konkursu brany pod uwagę polega na zsumowaniu
punktacji osiągniętej podczas pierwszego i drugiego etapu konkursu.
5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w terminie jednego dnia od
przeprowadzenie drugiego etapu, ponadto finaliści zostaną ogłoszeni podczas
kolejnego wykładu z przedmiotu Kryminalistyka.
Zapisy
§8
1. Zapisy prowadzone są za pomocą formularza elektronicznego
2. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, numer albumu, rok i tryb
studiów oraz adres e-mail.
Nadzór
§9
Katedra sprawuje merytoryczny nadzór nad prawidłowym przebiegiem
konkursu i może podejmować wszelkie konieczne działania w tym zakresie.
Postanowienia końcowe
§10
1. Organizatorzy konkursu zastrzegają możliwość zmiany postanowień
niniejszego regulaminu.
2. Organizatorzy zobowiązują się udostępnić niniejszy regulamin na stronie
internetowej Koła
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