REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs Wiedzy o Integracji Europejskiej (dalej: Konkurs) jest organizowany przez
Instytut Europeistyki na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
2. Celem Konkursu jest promocja wiedzy o różnych formach integracji europejskiej wśród
uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terytorium całej Polski.
3. Przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu jest zadaniem Komitetu Konkursowego,
którego skład jest ogłaszany w każdej z edycji Konkursu. Wsparcie merytoryczne Konkursu
zapewniają pracownicy Katedry Prawa Unii Europejskiej.
4. Obsługę administracyjną Konkursu zapewnia Sekretariat Instytutu Europeistyki.
5. Prawo do udziału w Konkursie przysługuje wszystkim uczniom szkół ponadgimnazjalnych:
liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów
ogólnokształcących i techników uzupełniających oraz ponadpodstawowych szkół średnich,
ogólnokształcących i zawodowych, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości.
6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
7. W każdej z edycji Konkursu program podzielony jest na część stałą (Załącznik nr 1) oraz
na część związaną z tematyką specjalną edycji. Informacja o tematyce specjalnej Konkursu
zostanie ogłoszona przed każdą z edycji.

II. Zawody (organizacja Konkursu/zasady organizacyjne)

1

8. Konkurs przeprowadza Organizator w swojej siedzibie. Konkurs jest przeprowadzany pod
warunkiem zgłoszenia się przynajmniej 10 uczestników.
9. Konkurs składa się z dwóch etapów:
etap I (pisemny) - rozwiązanie testu ogólnego przygotowanego przez Komitet Konkursowy,
etap II (ustny) – odpowiedź na dwa pytania z zakresu tematu specjalnego przygotowanego
przez Komitet Konkursowy,
10. Dyrekcja lub nauczyciel szkoły, której uczniowie zgłosili chęć udziału w Konkursie,
dokonuje zgłoszenia ucznia/uczniów do udziału w Konkursie. Zgłoszenia należy przesyłać na
formularzu, którego treść stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, za pośrednictwem
publicznego operatora pocztowego na adres Organizatora Konkursu, w terminie wskazanym
w harmonogramie każdej z edycji Konkursu.
11. Etap I - test - składa się z 30 pytań (pytania obejmują wyłącznie ogólny zakres
programowy), a na jego rozwiązanie przeznacza się 45 minut. Do testu załączona jest
szczegółowa instrukcja z zasadami jego wypełniania.
12. Uczestnicy Konkursu rozwiązują test w warunkach kontrolowanej samodzielności.
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zdyskwalifikować zawodnika w przypadku stwierdzenia niesamodzielności odpowiedzi.
13. Uczestnicy zawodów wypełniają test piórem lub długopisem, podkreślając właściwą
spośród podanych odpowiedzi (wystarczy wziąć w obwódkę literę lub cyfrę przy prawidłowej
odpowiedzi). Zawsze co najmniej jedna odpowiedź jest prawidłowa. Szczegółowe zasady
przeprowadzania testu reguluje instrukcja do niego dołączona.

14. Zawodnicy wypełniają test anonimowo. Swoje dane osobowe wpisują na kartach, które są
następnie umieszczane w kopertach i zaklejane. Po zakończeniu odpowiedzi zawodnicy
przekazują rozwiązany test i kopertę przedstawicielowi Komitetu Konkursowego, który
oznacza je tym samym, kolejnym symbolem.
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15. Za każdą prawidłowo zaznaczoną bądź wpisaną odpowiedź zawodnik uzyskuje 1 punkt.
W przypadku odpowiedzi błędnej zawodnik nie uzyskuje punktu. Maksymalna ilość punktów,
którą można uzyskać w etapie I, wynosi 30.
16. Po zakończeniu etapu I Komitet Konkursowy sumuje punkty i ogłasza wstępną listę
uczestników etapu II. Na złożenie ewentualnych odwołań od wyników etapu I oraz
rozpatrzenie ich przez Komitet Konkursowy przeznacza się 45 minut. Odwołania składane są
pisemnie na udostępnionym zawodnikom formularzu, stanowiącym załącznik nr 3 do
niniejszego Regulaminu. Po rozpatrzeniu odwołań Komitet Konkursowy ogłasza ostateczną
listę uczestników etapu II.
17. Do etapu II kwalifikuje się nie więcej niż 20 zawodników uczestniczących w etapie I,
którzy uzyskali co najmniej 21 punktów z testu (70% punktów).
18. W przypadku, gdyby liczbę punktów, o której mowa w punkcie 17. zdobyło więcej niż 20
zawodników, o zakwalifikowaniu się do etapu II decyduje dodatkowy test pisemny
przygotowany przez Komitet Konkursowy. Do testu dodatkowego przystępują osoby o
równej najmniejszej liczbie punktów. Test dodatkowy składa się z 10 pytań, a na jego
rozwiązanie przeznacza się 10 minut. Zawodnicy wypełniają test dodatkowy anonimowo.
19. Etap II - ustny- składa się z 2 pytań (pytania obejmują wyłącznie zakres programowy
tematu specjalnego danej edycji) wylosowanych przez uczestników, na przygotowanie się
uczestnik ma 10 minut, tyle samo ma na prezentację odpowiedzi na oba pytania. Zawodnik
przygotowuje się do odpowiedzi w czasie udzielania odpowiedzi przez innego zawodnika.
20. Za każdą prawidłową odpowiedź (na każde z pytań) zawodnik uzyskuje 1-5 punktów. Za
liczbę punktów zdobytych za odpowiedź uważa się średnią liczbę punktów przyznanych przez
wszystkich jurorów, liczoną do jednego miejsca po przecinku. W przypadku odpowiedzi
błędnej zawodnik nie uzyskuje punktu. Maksymalna ilość punktów, którą można uzyskać w
etapie II, wynosi 10.
21. Maksymalna ilość punktów, którą można uzyskać łącznie w etapach I i II, wynosi 40.
22. Po zakończeniu etapu II Komitet Konkursowy ustala kolejność zawodników, biorąc pod
uwagę sumę punktów zdobytych w dwóch etapach (wyłączając test dodatkowy).
23. Zwycięzcą Konkursu zostaje zawodnik, który łącznie w dwóch etapach uzyskał
największą liczbę punktów.
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III. Nagrody
24. Zwycięzca Konkursu otrzymuje nagrodę, którą jest indeks na kierunek studiów
Europeistyka prowadzony w języku polskim lub angielskim (do wyboru przez Zwycięzcę),
na rok akademicki następujący po roku szkolnym, w którym zajął I miejsce w Konkursie,
z zastrzeżeniem

spełnienia

przez

Zwycięzcę

wymogów

wynikających

z

procesu

rekrutacyjnego na ten kierunek. Dodatkową nagrodą dla Zwycięzcy są nagrody rzeczowe.
25. Wszyscy uczestnicy II etapu Konkursu otrzymują nagrody rzeczowe.
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