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REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU WIEDZY Z KRYMINALISTYKI 

organizowanego 

przez Katedrę Kryminalistyki i Medycyny Sądowej 

Wydziału Prawa i Administracji  

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

we współpracy z Polskim Towarzystwem Kryminalistycznym 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady organizacji oraz uczestniczenia studentów w II edycji 

Konkursu Wiedzy z Kryminalistyki dla studentów Wydziału Prawa i Administracji 

UWM w Olsztynie.  

2. Jeżeli w niniejszym Regulaminie jest mowa o:  

 Wydziale - należy przez to rozumieć Wydział Prawa i Administracji UWM w 

Olsztynie; 

 Katedrze - należy przez to rozumieć Katedrę Kryminalistyki i Medycyny 

Sądowej; 

 Kole Naukowym - należy przez to rozumieć Studenckie Koło Naukowe 

Kryminalistyki; 

 Konkursie - należy przez to rozumieć Konkurs Wiedzy z Kryminalistyki. 

 

§ 2. Zasady organizacji Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu Wiedzy z Kryminalistyki jest Katedra Kryminalistyki i 

Medycyny Sądowej oraz Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki we współpracy z 

Polskim Towarzystwem Kryminalistycznym. 

2. Osobą upoważnioną do organizacji Konkursu z ramienia Katedry jest dr hab. Denis 

Solodov. 

3. Celem Konkursu jest popularyzowanie i pogłębianie wiedzy studentów w zakresie 

kryminalistyki. 

4. Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który podpisują członkowie Komisji 

Konkursowej. 

5. Członkom Komisji Konkursowej przysługuje prawo zgłaszania uwag do protokołu. 

6. Przewodniczący Komisji Konkursowej przekazuje protokół Dziekanowi. 

7. Obsługę kancelaryjną Konkursu sprawują członkowie Koła Naukowego. 
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§ 3. Zasady uczestnictwa w Konkursie 

1. W konkursie mają prawo wziąć udział studenci studiów stacjonarnych i 

niestacjonarnych Wydziału. 

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

3. Warunkiem udziału studenta w Konkursie jest wysłanie zgłoszenia drogą 

elektroniczną na adres: skn.kryminalistyka@gmail.com do dnia 26 maja 2015 r. W 

treści należy podać: imię, nazwisko, numer indeksu oraz rok, kierunek i tryb studiów. 

Zgłoszenia dokonywane po terminie nie będą przyjmowane. 

4. Nieobecność studenta podczas konkursu, bez względu na jej przyczynę, uważa się za 

odstąpienie od udziału w Konkursie. Dla uczestników, którzy nie przystąpią do 

Konkursu w wyznaczonym dniu, nie przewiduje się dodatkowego terminu. 

5. Uczestnicy Konkursu nie mogą wnosić do sali żadnych urządzeń 

telekomunikacyjnych ani z nich korzystać. 

 

§ 4. Przebieg Konkursu 

1. Konkurs składa się z dwóch etapów w formie pisemnej. 

2. Zakres merytoryczny konkursu obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu techniki 

kryminalistycznej i ogólnej teorii kryminalistyki. 

3. Polecana literatura: 

 Hołyst B., Kryminalistyka, LexisNexis, Warszawa, 2010; 

 Gruza E., Goc M., Moszczyński J., Kryminalistyka – czyli rzecz o metodach 

śledczych, Wydawnictwa akademickie i profesjonalne, Warszawa, 2008; 

 Kasprzak J., Młodziejowski B., Brzęk W., Moszczyński J., Kryminalistyka, 

Difin, Warszwa, 2006; 

 Wójcikiewicz J. (red.), Ekspertyza Sądowa. Zagadnienia wybrane, Oficyna a 

WKb, Warszawa, 2007; 

 Widacki J. (red.), Kryminalistyka, C.H. Beck, Warszawa, 2012; 

 Kulicki M., Kwiatkowska-Wójcikiewicz V., Stępka L., Kryminalistyka. 

Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2010; 

 Hanausek T., Kryminalistyka Zarys Wykładu, Kantor Wydawniczy 

Zakamycze, Warszawa, 2000; 



3 

 

 Mazepa J. (red.), Vademecum Technika Kryminalistyki, Oficyna, Warszawa, 

2009; 

 Goc M., Moszczyński J. (red.), Ślady kryminalistyczne, Ujawnianie, 

zabezpieczanie, wykorzystanie, Difin, Warszawa, 2007. 

4. Pierwszy etap (eliminacje) odbędzie się 30 maja 2015 r. o godzinie 12.00 w Auli 

Karmazynowej Centrum Konferencyjnego. Będzie on miał formę testu składającego 

się z 40 pytań zamkniętych. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do udzielania 

odpowiedzi na pytania na dołączonej do testu karty odpowiedzi, oznaczając poprawną 

odpowiedź symbolem "X". Skreślenia i poprawki w karcie odpowiedzi nie będą 

uznawane. Za dobrą odpowiedź student uzyskuje 1 pkt, a za złą 0 pkt, nie stosuje się 

punktów ujemnych. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 40. Do finału 

zakwalifikowanych zostanie 15 osób z najwyższą punktacją. Ilość osób 

zakwalifikowanych do finału można zwiększyć o liczbę osób, które ex aequo znalazły 

się w gronie 15 najlepszych uczestników. 

5. Drugi etap (finał) odbędzie się 30 maja 2015 r. o godzinie 14.00 w Auli 

Karmazynowej Centrum Konferencyjnego. Polegać on będzie na rozwiązaniu testu 

pisemnego, składającego się z 10 pytań otwartych. Za dobrą odpowiedź student 

uzyskuje 1 pkt, a za złą 0 pkt, dopuszczalna jest punktacja ułamkowa (za odpowiedź 

częściową), nie stosuje się punktów ujemnych. Maksymalna liczba punktów do 

zdobycia wynosi 10. Komisja Konkursowa przyznaje I, II i III miejsce oraz 

wyróżnienia.  

6. W przypadku równej ilości punktów Komisja Konkursowa przyznaje miejsca ex 

aequo.  

7. Wyniki pierwszego etapu Konkursu oraz finału będą dostępne na stronie Wydziału 

oraz u Prezesa Koła Naukowego. 

§ 5. Komisja Konkursowa 

1. Nad przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursowa. 

2. Członkami Komisji Konkursowej są: 

 dr hab. Bronisław Młodziejowski, profesor, kierownik Katedry; 

 dr hab. Jarosław Moszczyński, profesor UWM; 

 dr  hab. Ireneusz Sołtyszewski; 

 dr Krzysztof Krassowski; 
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 dr hab. Denis Solodov; 

 Katarzyna Karwowska, Prezes SKN Kryminalistyki, członek PTK. 

3. Decyzje Komisji Konkursowej zapadają większością głosów i są ostateczne.  

4. Komisja Konkursowa ma wyłączne prawo do dokonywania wiążącej wykładni 

przepisów Regulaminu Konkursu oraz rozstrzygania sporów związanych z jego 

stosowaniem. 

§ 6. Nagrody 

1. Organizator przewiduje nagrodzenie I, II i III miejsca nagrodami książkowymi oraz 

dyplomami, a pozostałych uczestników możliwością wpisu oceny z egzaminu z 

kryminalistyki. 

2. Nagrodzenie uczestników możliwością wpisu oceny z egzaminu z kryminalistyki 

przewiduje się już w pierwszym etapie Konkursu. 

3. Liczbę punktów wymaganych do uzyskania poszczególnych ocen określa się 

następująco: 

 ocena dostateczna - 24-26/40 punktów; 

 ocena dostateczna plus - 27-29/40 punktów; 

 ocena dobra - 30-32/40 punktów; 

 ocena dobra plus - 33-35/40 punktów; 

 ocena bardzo dobra - 36-40/40 punktów. 

4. W drugim etapie Konkursu sumuje się punkty uzyskane przez uczestnika w całym 

Konkursie. Wygrywa uczestnik z najwyższą sumą punktów. 

5. Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do II etapu Konkursu mogą podwyższyć ocenę 

uzyskaną w I etapie, uzyskując odpowiednią liczbę punktów. 

6. W sytuacji, gdy uczestnik jest nieusatysfakcjonowany oceną uzyskaną na podstawie 

punktacji konkursowej, może przystąpić do egzaminu. Wówczas ocena uzyskana w 

trakcie Konkursu jest gwarantowana jako minimalna.  

 

§ 9. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia. 

2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Wydziału oraz w siedzibie 

Katedry.  
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3. Wysłanie zgłoszenia uczestnictwa oznacza akceptację postanowień Regulaminu oraz 

wyrażeniem zgody uczestnika na przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych 

osobowych do celów organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych. 

 

Olsztyn, dnia 1 V 2015 r.     Komisja Konkursowa 


