Szanowni Państwo,
Drodzy Koleżanki i Koledzy,

Uprzejmie przypominamy, że 1 grudnia 2017 r. w Opolu odbędzie się I OGÓLNOPOLSKI
STUDENCKI KONKURS WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA WYZNANIOWEGO.
Zgłoszenie udziału wraz z opinią nauczyciela akademickiego posiadającego co
najmniej

stopień

naukowy

doktora

habilitowanego

oraz

oświadczenie

dotyczące

przetwarzania danych osobowych należy przesłać na adres: Zakład Prawa Konstytucyjnego i
Wyznaniowego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, ul. Katowicka 87a,
45-060 Opole z dopiskiem „Konkurs” lub skany w/w na adres e-mail: zpkiw@uni.opole.pl do
dnia 31 października 2017 r.
Do udziału w Konkursie zapraszamy Studentów studiów pierwszego i drugiego
stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich studiujący na jednej z działających w
Rzeczypospolitej Polskiej szkół wyższych. Szczegóły znajdują się w Regulaminie.
Uprzejmie prosimy o przekazanie tej informacji zainteresowanym Studentom oraz
pomoc w ich przygotowaniu i udziale w Konkursie.
Organizatorami Konkursu są Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego oraz Zakład
Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Opolskiego.
W związku z pytaniami uprzejmie wyjaśniamy:
- pytania konkursowe pierwszego i drugiego etapu obejmują cały materiał prawa
wyznaniowego (ex universa), zgodnie z zakresem tematycznym podręczników prawa
wyznaniowego (J. Krukowski; A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz; H. Pietrzak),
- hasło szczegółowe tegorocznego Konkursu: „Konstytucyjne podstawy polskiego
prawa wyznaniowego”,
- organizatorzy nie pokrywają kosztów udziału w konkursie, przejazdów i
zakwaterowania,
- dla laureatów Konkursu organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody rzeczowe, a
dla wszystkich uczestników drobne upominki,
- w przerwie konkursu zaplanowano poczęstunek.

W załączonych plikach ponownie przesyłamy:
- Regulamin Konkursu,
- Formularz Zgłoszenia Udziału i Opinii Nauczyciela Akademickiego oraz Oświadczenie
dotyczące przetwarzania danych osobowych.
Komitet Organizacyjny Konkursu, powołany zgodnie z jego Regulaminem, przez
Zarząd PTPW i Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego WPiA UO tworzą: dr
Justyna Krzywkowska (UWM), mgr Katarzyna Pluta (UO), prof. UO dr hab. Paweł Sobczyk,
dr Marek Strzała (UJ), prof. UO dr hab. Dariusz Walencik, dr Michał Zawiślak (KUL).
Kolejne informacje, wraz ze szczegółowym programem dnia konkursowego,
prześlemy w połowie listopada.

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,
Paweł Sobczyk

