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КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКИ РЕФЕРАТИ
ПРОБЛЕМИ НА ПРАВНИЯ СТАТУТ НА ХОРАТА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ
ЗАТРУДНЕНИЯ ИЛИ ПСИХОСОЦИАЛНИ РАЗСТРОЙСТВА В БЪЛГАРИЯ
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:
1. Могат ли да участват студенти, които са семестриално завършили?
Да. Могат да участват семестриално завършили студенти, които не са взели
успешно всички държавни изпити, но само до две години след датата на семестриално
завършване.
2. Могат ли да участват стажант–юристи, които към момента работят по
стаж за придобиване на юридическа правоспособност по чл.294 от ЗСВ?
Не. Стажант–юристи не могат да участват в конкурса.
3. Какво е реферат?
Рефератът е доклад – писмена авторска работа, който се състои в кратко научно
изложение, основано на изучаване на основните източници (книги, статии) по
зададената тема. Рефератът се различава от есето, в което авторите имат по-голяма
свобода да излагат свои собствени виждания по темата.
4. Какви критерии се използват за оценка на работите?
От студентите се очаква преди всичко да са в състояние да определят кои научни
разработки (книги, статии) са важни и относими към темата, да демонстрират
познаване и разбиране на тяхното съдържание и да могат да съпоставят критично
тезите от различните научни източници.
Най-високо биват оценени работи, които се основават както на чисто теоретични
източници, така и на източници, съдържащи обобщения и анализ на относима съдебна
практика на национални и над-национални юрисдикции.
Най-високо оценените работи обикновено имат ясна и логична структура –
изложението е разделено в отделни части, има изведено заключение и посочена
библиография.
5. Кога и как се оповестяват резултатите от конкурса?
Сроковете за оценяване зависят от броя на получените реферати. При трите
подобни конкурси досега бяха получени между 13 и 18 реферата по всеки. Оценката

приключи в рамките на един месец след края на състезанието, а наградите бяха връчени
до три месеца след крайния срок на конкурса.
Организаторите съобщават лично резултатите само на авторите на реферати,
класирани на първите три места. Имената на наградените се публикуват на страницата
на Институт Отворено общество – София в интернет www.osis.bg
6. Могат ли участниците, чиито реферати не са наградени, да получат служебна
бележка за участие в конкурса, с оглед кандидатстване за различни
стипендии?
Да, в рамките на един месец след датата на публикуване на резултатите от конкурса
и при поискване, организаторите издават служебна бележка на участниците, чиито
реферати не са наградени.

