Szanowni PT Państwo,
Drodzy Koleżanki i Koledzy,
uprzejmie informuję, że 6 grudnia 2019 r. w Opolu odbędzie się
III OGÓLNOPOLSKI STUDENCKI KONKURS WIEDZY
Z ZAKRESU PRAWA WYZNANIOWEGO.
Organizatorami Konkursu są Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego
oraz Katedra Nauk o Państwie i Prawie Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego.
Do udziału w Konkursie zapraszamy Studentów studiów pierwszego i drugiego
stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich studiujących na jednej z działających
w Rzeczypospolitej Polskiej szkół wyższych. Szczegóły znajdują się w Regulaminie.
Temat szczegółowy
wyznaniowych”.
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Konkursu

to

„Finansowanie

związków

Jednocześnie przypominam:
- pierwszy etap to test, na który składają się pytania jednokrotnego wyboru, pytania
wielokrotnego wyboru i casus,
- drugi etap to odpowiedź ustna na trzy wylosowane pytania, w tym: jedno z wiedzy
ogólnej z prawa wyznaniowego, jedno z tematyki szczegółowej tegorocznej edycji i jeden
casus,
- do drugiego etapu kwalifikuje się siedem osób, które uzyskały najlepsze wyniki
w etapie pierwszym,
- pytania konkursowe (I i II etapu) będą obejmowały ogólną wiedzę z prawa
wyznaniowego (ex universa) oraz w tym roku w sposób szczególny zagadnienia związane z
finansowaniem związków wyznaniowych.
Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu oraz zakwaterowania w Opolu
uczestników konkursu i ich naukowych opiekunów. Zapraszamy jednak w dniu Konkursu na
obiad i słodki poczęstunek…
Uprzejmie proszę o przekazanie powyższych informacji zainteresowanym Studentom
oraz pomoc w ich przygotowaniu i udziale w Konkursie.
W załączonych plikach znajdują się:
- Regulamin Konkursu,
- Formularz Zgłoszenia Udziału i Opinii Nauczyciela Akademickiego oraz Oświadczenie
dotyczące przetwarzania danych osobowych,
- Program Konkursu.
Wychodząc naprzeciw postulatom ochrony środowiska, skan zgłoszenia udziału wraz
z opinią nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora
habilitowanego oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych należy

przesłać pocztą elektroniczną na adres: kpluta@uni.opole.pl do 17 listopada 2019 r.
Jednocześnie proszę, aby oryginał zagłoszenia dostarczyć w dniu konkursu organizatorom.
Serdecznie zapraszam do udziału w Konkursie oraz spędzenia wolnego czasu
w Opolu!
Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,
Paweł Sobczyk

