УВАГА КОНКУРС!
Правовий турнір на Кубок Головного територіального управління
юстиції у місті Києві.
З метою максимально повного залучення студентів до наукової роботи та
дослідження актуальних юридичних проблем, реалізації їх інтересів,
стимулювання активної творчої праці в процесі навчання, забезпечення
високоякісної підготовки майбутніх юристів, пошуку обдарованої молоді та для
їх творчого зростання Головне територіальне управління юстиції у місті Києві
проводить Конкурс «Правовий турнір на Кубок Головного територіального
управління юстиції у місті Києві», що відбудеться 7 грудня, 8 грудня та 11
грудня.
У Конкурсі мають право брати участь студенти 1-6 курсів, що навчаються
у ВНЗ за юридичними спеціальностями, подавши електронну заявку ( вказати
ПІБ, ВНЗ, дату народження, курс, контактний телефон) про участь на
електронну адресу: konkyrs_kybok@ukr.net до 18:00 04 грудня 2015 року. Не
можуть бути учасниками Конкурсу особи, що закінчили ВНЗ та навчаються в
аспірантурі, а також учні загальноосвітніх шкіл та інших закладів, що не є ВНЗ.
Конкурс проводиться у 3 етапи.
Перший етап проводиться 07 грудня 2015 року в вигляді тестування
(тести додаються). На цьому етапі – всім можливим учасникам – студентам 1-6
курсів пропонується письмово відповісти на 10 питань з юридичної тематики
щодо функціонування органів та установ юстиції. Письмові роботи перевіряє
президія Конкурсу та визначає серед них кращі, що набрали кількість балів
вище мінімальної – 2,9 бали, автори яких запрошуються на другий етап
конкурсу.
Зазначені особи методом жеребкування отримують тему для виступу на
другому етапі Конкурсу та роль, яку вони будуть виконувати (доповідач,
опонент, рецензент). Учасники Конкурсу не можуть обмінюватися темами для
виступу на другому етапі Конкурсу. Другий етап проводиться 08 грудня 2015
року і являє собою дебати за участю трьох осіб (доповідач, опонент, рецензент).
За результатами оцінювання Президією складається рейтинговий список
учасників за результатами оцінювання виступів, перші десять осіб
запрошуються на третій етап Конкурсу. Запрошеним на третій етап Конкурсу
повідомляється фабула справи, інсценування якої відбудеться на третьому етапі
Конкурсу.
Зазначені особи методом жеребкування призначаються до Команди
А(позивач) або Команди Б(відповідач) для виступу на третьому етапі Конкурсу.
Третій етап проводиться 11 грудня 2015 року і являє собою інсценування
судового розгляду справи за участю двох команд (Команди А(позивач) та
Команди Б(відповідач)). За результатами оцінювання Президією, яка виступає в
ролі суддів на даному процесі, методом винесення рішення по справі на
користь однієї з команд, визначається команда-переможець.
Всі учасники Конкурсу нагороджуються почесними грамотами та
переможці третього етапу Конкурсу - цінними призами.
Довідки за тел. 278-63-23(Рибак Ірина), 288-08-65 ( Чоловський Денис).

