Instrukcja

drugiego

ogólnopolskiego

Konkursu

Dyrektora

Instytutu

Prawa

i Administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku z wiedzy o państwie i prawie o
„indeks” IPiA AP
- Dyrektor Instytutu Prawa i Administracji AP w Słupsku, w roku akademickim 2020/2021
organizuje ogólnopolski Konkurs z wiedzy o państwie i prawie (dalej Konkurs).
- Konkurs składa się z etapu wstępnego i dwóch kolejnych etapów: pracy testowej i
odpowiedzi ustnych.
- Nagrodami są dwa „indeksy” (do wyboru) – jeden na kierunku prawo stacjonarne
(studia jednolite), drugi na kierunku administracja stacjonarna (studia I stopnia). Osoba,
która zajmie I miejsce (Finalista) może wybrać jeden z dwóch „indeksów”, zaś osoba z II
miejsca (Laureat) otrzyma drugi „indeks”.
- Finalista i Laureat Konkursu będą mogli rozpocząć studia w trybie stacjonarnym w
Instytucie Prawa i Administracji AP w Słupsku bez postępowania kwalifikacyjnego
(wymagana jest rejestracja w systemie e-rekrutacyjnym);
- Główny temat Konkursu w roku akademickim 2020/2021 brzmi:

„W stuletnią rocznicę uchwalenia Konstytucji marcowej 1921 roku. Polskie
ustawy zasadnicze w XIX i XX wieku”
PROPONOWANA LITERATURA (do etapu pracy testowej i etapu odpowiedzi ustnych):
1. A. Korobowicz, W. Witkowski, Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918), Warszawa
2012.
2. J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa
2009.
3. M. Kallas, A. Lityński, Historia ustroju i prawa Polski Ludowej, Warszawa 2000.
4. R. Łaszewski, S. Salmonowicz, Historia ustroju Polski, Toruń 2001
5. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2020
6. B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2017

- Organizatorem Konkursu jest Dyrektor Instytutu Prawa i Administracji AP w Słupsku.
- W razie zbyt małej liczby osób bądź z przyczyn niezależnych od organizatorów, Dyrektor
IPiA AP w Słupsku może odstąpić od organizacji Konkursu w danym roku akademickim.
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są:

prof.
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prof.

zw.

dr
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dr

h.c.

Dariusz

Przemysław

Szpoper

Dąbrowski

(przemyslaw.dabrowski@apsl.edu.pl).
- W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Koordynatorzy Konkursu oraz trzy osoby
wskazane przez Dyrektora IPiA.
Etap wstępny
- W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadpodstawowych (klasy maturalne oraz
przedmaturalne).
- Etap wstępny polega na samodzielnym napisaniu przez ucznia pracy, na temat:
„Konstytucja marcowa 1921 roku i Konstytucja kwietniowa 1935 roku – porównanie i
ocena przyjętych rozwiązań”. Praca jest oceniana przez nauczyciela wskazanego przez
Dyrektora szkoły.
- Dyrektorzy szkół zgłaszają do Konkursu wytypowanych przez nauczycieli uczniów. Do
zgłoszenia należy dołączyć: zgodę rodzica/opiekuna prawnego na opublikowanie danych
osobowych ucznia (imienia i nazwiska) na stronie internetowej Instytutu Prawa i
Administracji AP w Słupsku oraz Facebooku IPiA, a także przygotowaną przez ucznia pracę.
- Termin zgłoszenia upływa w dniu: 12 lutego 2021 roku (decyduje data stempla
pocztowego)
- Zgłoszenie należy wysłać na adres:
Instytut Prawa i Administracji
Akademia Pomorska w Słupsku
ul. Arciszewskiego 22a
76-200 Słupsk
z dopiskiem: „Konkurs z »wiedzy o państwie i prawie«”.
Skan dokumentów na adres:
przemyslaw.dabrowski@apsl.edu.pl
- Lista osób zakwalifikowanych do etapu pracy testowej zostanie opublikowana na stronie
internetowej IPiA AP w Słupsku oraz Facebooku IPiA.

Etap pracy testowej
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- Etap pracy testowej z zakresu głównego tematu konkursu odbędzie się w dniu 17 marca
2021 roku , o godz. 12.00, w Instytucie Prawa i Administracji AP w Słupsku lub online.
- Praca testowa będzie składać się z minimum 30 pytań (test jednokrotnego wyboru). Zakres
pytań obejmuje zagadnienia dotyczące ustroju i prawa państwa polskiego w okresie
dwudziestolecia międzywojennego.
- Lista osób zakwalifikowanych do etapu odpowiedzi ustnych zostanie opublikowana na
stronie internetowej IPiA AP w Słupsku oraz Facebooku IPiA.

Etap odpowiedzi ustnych
- Etap odpowiedzi ustnych odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2021 roku, o godz. 11.00, w
Instytucie Prawa i Administracji AP w Słupsku lub online
- Etap ten polega na ustnej odpowiedzi przed Komisją Konkursową na wylosowane przez
uczestnika pytania (3).
- O kolejności wystąpienia decyduje Komisja Konkursowa.
- W dniu organizacji etapu odpowiedzi ustnych, po jego zakończeniu, zostanie wyłoniony
Finalista i Laureat.
- Imiona i nazwiska Finalisty oraz Laureata zostaną opublikowane na stronie internetowej
IPiA AP w Słupsku oraz Facebooku IPiA.
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