KONKURS NA GLOSĘ DO WYROKU Z ZAKRESU PRAW CZŁOWIEKA
W związku z obchodzoną rocznicą 25-lecia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
w Polsce Katedra Praw Człowieka WPiA UMK zaprasza studentów Wydziału Prawa i
Administracji UMK do udziału w konkursie na glosę do wyroku z zakresu praw człowieka.

REGULAMIN KONKURSU
§1
Organizatorem Konkursu jest Katedra Praw Człowieka WPiA UMK w Toruniu.
§2
Celem Konkursu jest promowanie standardów praw człowieka i ich stosowania na
poziomie krajowym w myśl zasady subsydiarności międzynarodowej ochrony praw
człowieka, a także poszerzanie wiedzy z zakresu praw człowieka.
§3
W Konkursie mogą wziąć udział studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uczestnikami mogą być studenci wszystkich specjalności,
bez względu na rok studiów.
§4
1. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu glosy do wybranego samodzielnie przez
uczestnika wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka albo orzeczenia
krajowego (Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów niższych instancji)
którego przedmiotem są prawa i wolności człowieka i w którym sąd krajowy odniósł się
do postanowień Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i orzecznictwa Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka.
2. Objętość pracy nie może przekraczać 7 stron maszynopisu znormalizowanego
(czcionka Times New Roman, rozmiar 12 – przypisy 10, odstępy między wierszami: 1,5
wiersza).
3. Glosa powinna zawierać streszczenie stanu faktycznego oraz część merytoryczną.
Przypisy należy konstruować w oparciu o wytyczne redakcyjne stosowane przez „Studia
Iuridica Toruniensia” (dostępne na stronie Internetowej czasopisma)
§5
Glosy należy nadsyłać do dnia 8 maja 2018 r. drogą elektroniczną na adres:
jkapre@umk.pl
§6

Nagłówek pracy powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, specjalność, tryb i
rok studiów, adres e-mail, sygnaturę glosowanego orzeczenia.
§7
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 18 maja 2018 r. podczas spotkania naukowego
stanowiącego część obchodów 25-lecia EKPC w Polsce, które odbędzie się na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
§8
Nadesłane glosy oceniane będą przez Jury Konkursowe w składzie:
1.
2.
3.
4.
5.

Dr hab. Michał Balcerzak, prof. nadzw. UMK - Przewodniczący Jury
Dyr. Justyna Chrzanowska, Pełnomocnik Pełnomocnik Ministra Spraw
Zagranicznych ds.postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka Członek Jury
Przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu - Członek Jury
Przedstawiciel Okręgowej Izby Radców Prawnych - Członek Jury
Dr Julia Kapelańska-Pręgowska - Członek Jury

§9
W przypadku dużej ilości zgłoszonych glos Organizator zastrzega sobie prawo do
dokonania preselekcji prac w Jury w składzie: dr Julia Kapelańska-Pręgowska (UMK), dr
Piotr Sadowski (UMK).
§ 10
Kryteria oceny nadesłanych prac: znajomość standardów ochrony praw człowieka, logika
argumentacji, samodzielność w stawianiu tez, znajomość orzecznictwa (przede wszystkim
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka), rzetelność warsztatu badawczego
§11
Organizatorzy przewidują dyplomy i nagrody rzeczowe dla autorów trzech najwyżej
ocenionych glos.
§ 12
Udział w konkursie jest uwarunkowany przestrzeganiem przez uczestników zasad
rzetelności i etyki badawczej. Autorom prac konkursowych muszą przysługiwać pełne
prawa (w tym autorskie prawa osobiste i majątkowe) do utworu. Utwór jako całość ani jego
fragmenty nie mogą naruszać praw osób trzecich.

