
 

VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY Z POSTĘPOWANIA KARNEGO 

   

Szanowni Państwo, 

 

Katedra Postępowania Karnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz 

Studenckie Koło Nauk Penalnych mają zaszczyt zaprosić do udziału w  

VI Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy z Postępowania Karnego, który odbędzie się 5-6 

czerwca 2018 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.  

 

Tegoroczna edycja Konkursu będzie wyjątkowa, bowiem termin zmagań przypada 

na czas,  w którym Wydział Prawa UwB świętuje 30-lecie istnienia Studenckiego Koła 

Nauk Penalnych.  Tym bardziej mamy ogromny zaszczyt, w tych ważnych dla Naszego 

Wydziału dniach, zaprosić Was do wzięcia udziału w Konkursie.  

   

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy z Postępowania Karnego skierowany jest do 

studentów Prawa uczelni publicznych, realizujących w roku akademickim 2017/2018 

przedmiot Postępowanie Karne.  W konkursie może wziąć udział dwóch studentów z 

każdego Wydziału Prawa. Zgłoszeń dokonują pracownicy Katedry/Zakładu 

Postępowania Karnego zainteresowanego Wydziału, natomiast sposób wyłonienia 

uczestników konkursu Organizatorzy pozostawiają w gestii kadry naukowej danej 

jednostki.  

 

Konkurs składa się z dwóch etapów podzielonych na dwa dni. Pierwszy z nich 

polega na rozwiązaniu testu. Do drugiego, finałowego etapu przechodzą studenci, 

którzy w pierwszej turze uzyskali najwięcej punktów. Finał konkursu będzie polegać na 

odpowiedzi ustnej przed Komisją Konkursową na dwa losowo wybrane pytania, 

sprawdzające wiedzę ogólną i umiejętności rozwiązywania problemów dotyczących 

procedury karnej. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Regulamin 

konkursu został umieszczony na stronie internetowej Wydziału Prawa UwB.   



   

 
[Wybierz datę]  Strona 2 

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest wyłonienie spośród słuchaczy 

wyższych uczelni państwowych najlepszych studentów – karnistów. To wydarzenie, 

jako forum spotkań studentów ze wszystkich Wydziałów Prawa w Polsce, korzystnie 

wpłynie na konsolidację środowisk akademickich i zaowocuje współpracą w 

przyszłości.  Zgłoszenia wytypowanych uczestników należy dokonać do 29 maja na 

adres:  studenckiekolonaukpenalnych@gmail.com 

 

W razie pytań, wszelkich informacji udzieli koordynator konkursu  Aneta Garlicka 

- drogą telefoniczną pod nr. tel. 797497081 lub drogą e-mailową, na adres wyżej 

wskazany. 

 

 

  

          

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy!  

Studenckie Koła Nauk Penalnych  

działające przy Katedrze Postępowania Karnego 

Uniwersytetu w Białymstoku 
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