
Regulamin Konkursu dla doktorantów KUL na artykuł naukowy dotyczący
problematyki z zakresu prawa 

I. Postanowienia ogólne

1. Celem konkursu jest  wzmocnienie potencjału naukowego Doktorantów Wydziału Prawa,
Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, poprzez umożliwienie publikacji swoich badań
naukowych w punktowanym czasopiśmie Review of Comparative Law.

2. Organizatorem konkursu jest redakcja czasopisma Review Comparative Law prowadzonego
na Wydziale  Prawa,  Prawa  Kanonicznego  i  Administracji  Katolickiego  Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II, zwana dalej Organizatorem, z siedzibą przy ul. Spokojnej 1 w
Lublinie, pokój CI-408. 

3. Powołuje się Komisję Konkursową, w której skład wchodzą:

Przewodniczący: Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL – Dziekan WPPKiA
Ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL – Prodziekan WPPKiA 
Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL – Prodziekan WPPKiA
Dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL – Prodziekan WPPKiA
Dr hab. Marcin Szewczak – redaktor naczelny RCL
Dr Małgorzata Ganczar- zastępca redaktora naczelnego RCL

4. Do zadań Komisji Konkursowej należy:
 nadzorowanie przebiegu konkursu,
 sprawdzanie prac konkursowych,
 ustalenie i ogłoszenie wyników konkursu,
 wręczenie nagród.

5.  Dokumentację  konkursową  stanowią:  Regulamin,  lista  uczestników  konkursu,  prace
uczestników konkursu, protokół z wynikami. Dokumentacja konkursowa przechowywana jest
przez trzy lata.

6.  Uczestnikami  konkursu  mogą  być  studenci  studiów doktoranckich  na  kierunku  prawo
prowadzonych na Wydziale Prawa, Prawa kanonicznego i Administracji KUL.

7. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.

II. Wymagania dotyczące artykułu

8. Uczestnicy konkursu wykonują artykuł naukowy dotyczący problematyki z zakresu prawa. 
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9. Artykuł  należy przygotować w języku polskim,  zgodnie z  wymaganiami zawartymi na
stronie  http://www.kul.pl/dla-autorow,art_33636.html .  Objętość  tekstu  ie  powinna
przekraczać 30 tys. znaków.

10. Do pracy należy dołączyć dane identyfikujące uczestnika konkursu na karcie stanowiącej
załącznik  nr  1  do  niniejszego  Regulaminu  oraz  oświadczenie  o  samodzielności  pracy,
stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

11. Praca przekazywana jest w formie przesyłki pocztowej listem poleconym na adres: 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Redakcja czasopisma Review of Comparative Law

Ul. Spokojna 1
20-074 Lublin

z dopiskiem „KONKURS”
i drogą elektroniczną  na adres: review@kul.pl . 

12.  Każdy  uczestnik  otrzymuje  potwierdzenie  o  udziale  w  konkursie  niezwłocznie  po
przekazaniu pracy konkursowej na wskazany adres email.

13. Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2016 r. Decyduje data wysłania pracy. 

14. Uczestnik  może przesłać tylko jedną pracę konkursową. Nie przewiduje się możliwości
przygotowywania prac grupowych.

15.  Komisja  Konkursowa  do  30  października  2016  r.,  spośród  nadesłanych  prac,  wyłoni
zwycięzcę.

16. Po przeprowadzeniu wszystkich czynności Komisja Konkursowa sporządza protokół z
wynikami konkursu.

17.  Informacja  o  wynikach  konkursu  zostanie  przesłana  uczestnikom na  wskazany adres
mailowy.

III. Nagrody

18. Nagrodą główną dla zwycięzcy konkursu jest tłumaczenie artykułu na język angielski oraz
opublikowanie w Review of Comparative Law, vol. 27, nr 4/2016.

IV. Przepisy końcowe

19.  Decyzje  podjęte  przez  Komisję  Konkursową  są  ostateczne  i  prawnie  wiążące  dla
wszystkich uczestników konkursu.

20. Regulamin niniejszego konkursu i testu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na
stronie internetowej http://www.kul.pl/review-of-comparative-law,art_24471.html.

21.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  Regulaminu,  jeżeli  nie  wpłynie  to  na
pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie lub teście.
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22. Podane na konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w
celu  wykonania  ich  obowiązków  związanych  
z konkursem. Dane będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst
jedn.: Dz. U. z 2015, poz. 2135, j.t.).

Załącznik nr 1

Dane identyfikujące uczestnika konkursu 

Imię i nazwisko autora pracy

Adres domowy
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Numer telefonu (kontaktowy)

E-mail

Nazwa seminarium doktoranckiego

Tytuł artykułu

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu
zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  
o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015, poz. 2135, j.t.).

………………………………………………….
(własnoręczny podpis)  

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że praca niniejsza jest wynikiem mojej działalności

twórczej i powstała bez niedozwolonego udziału osób trzecich.
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Oświadczam ponadto,  że  wszystkie  wykorzystane  przeze  mnie  materiały źródłowe

i opracowania zostały w niej wymienione, a napisana przeze mnie praca nie narusza praw

autorskich osób trzecich.

...........................................................................
                                                     (data i podpis)
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