Катедра „Правни науки“ и Университетската библиотека,
с подкрепата на представители на Европейската комисия в България,
организират послучай
140 години Търновска конституция
конкурс за есе на тема :„Конституцията – съвременен прочит на традиционните
ценности“
и изложба на книги, свързани с развитието на конституционализмa в България
Конкурсът има за цел да даде възможност на млади хора, студенти, ОКС “бакалавър“ и ОКС
“Магистър“ на ИУ - Варна да представят своя мироглед и да разгърнат творческия си потенциал.
Процесът на обучение в различни специалности на ИУ - Варна провокира разнообразие в гледните
точки и проекции на възприятия относно конституцията и ценностите, залегнали в нейните основи.
През погледа на младите хора да се отразят вижданията на съвремието - чудесен повод за
споделяне, среща и провокиране на различен тип творческо мислене и подход. Ще очакваме с
интерес есетата на нашите студенти и възможността да станем част от техния свят.
РЕГЛАМЕНТ на конкурса за есе:
1. Право на участие в конкурса имат лица - студенти в Икономически университет - Варна.
2. Изисквания:
2.1. Формат - до четири стандартни страници А4, шрифт Times New Roman 12.
2.2. Придружаваща информация:
• трите имена на автора;
• личен телефон и e-mail за връзка.
2.3. Срок, форма и начин за предаване на творбите:
• на e-mail: katedra_pn@ue-varna.bg до 10 април (включително) 2019 г.
2.4. Всеки автор може да участва с едно есе.
3. Творби, които не отговарят на изискванията, отпадат от класиране.
4. Критерии за оценяване:
4.1.Изисквания:
• тематична свързаност на есето;
• последователност/логика на изложението;
• структура: увод – изложение - заключение.
4.2. Език:
• езиков речник и умение да бъде използван;
• правопис и пунктуация.
5. Оценяване:
5.1.Оценяването ще се осъществи от тричленно жури, включващо представители на
академичния състав на катедра „Правни науки“ и на университетската библиотека.
5.2. Есетата ще бъдат предоставени на журито без личните данни на авторите
6. Отличените есета ще бъдат представени в деня на конституцията -16 април и публикувани
в сайта на ИУ - Варна, на страницата на катедра “Правни науки“
Изложбата ще бъде открита на 16 април 2019 г. деня на Конституцията от 14 часа в
читалнята на университетската библиотека.
Студентите ще бъдат удостоени с грамоти за участие в конкурса и награди осигурени от
Европейския документационен център

