Future SCM Student CASE Challenge 2016
Potek tekmovanja
6.1.2016 – OBJAVA RAZPISA – Pričetek tekmovanja.
15.1.2016 – ROK ZA ODDAJO PROJEKTOV – Zaključek zbiranja prijav.
Projektne naloge je potrebno oddati do roka, na e –naslov: cpoef@ef.uni-lj.si.
Projekti, prejeti po zaključenem roku, bodo izločeni iz nadaljnjih postopkov.
21.1.2016 – OBJAVA FINALISTOV
Na kontaktne podatke, posredovane ob prijavi bo poslano obvestilo o izboru finalistov, ki bodo rešitev
predstavili vodstvu podjetja.
25.1.2016 – PREDSTAVITEV IZBRANIH PROJEKTOV V PODJETJU
Predstavitve finalnih rešitev bodo potekale na lokaciji podjetja.
28.1.2016 – RAZGLASITEV ZMAGOVALCEV
Razglasitev s podelitvijo nagrad bo potekala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, v okviru Konference Future
SCM.

Pravila razpisa
V Razpisu podjetja Symphony EYC lahko sodelujejo vsi študenti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.
Projektno nalogo, v slovenskem ali angleškem jeziku, lahko prijavi študent sam (individualno) ali v skupini
dveh študentov.
Pri reševanju izziva je potrebno strogo upoštevati razpoložljive razpisne informacije, dodatna komunikacija s
podjetjem ni mogoča.
Rešitve izzivov se oddajo preko e-naslova cpoef@ef.uni-lj.si, do 15. januarja 2016 (do 24.00).

Prijavni obrazec mora vsebovati:
-

Ime in priimek:

-

Datum rojstva:

-

Stalno prebivališče:

-

Smer in letnik študija:

-

Program študija:

-

E naslov:

-

GSM:

-

Osebna predstavitev do 500 znakov:

Od 16. – 21. januarja bo komisija pregledala in ocenila prejete projektne naloge in izbrane finaliste
obvestila o izboru na kontaktne podatke, posredovane ob prijavi.
Kriterij ocenjevanja:
Iščemo kreativno rešitev oziroma idejni osnutek zapisa razumevanja problematike.
Format rešitve izziva:
Rešitev naj bo predstavljena v obliki poročila v PDF formatu na največ 5 straneh.
Komisijo sestavljajo:
-

Vanja Bračko, Symphony EYC, professional service director, Eastern Europe

-

Ivan Guzelj, Symphony EYC, General Manager

-

Dr. Aleš Groznik, Ekonomska fakulteta v Ljubljani

-

Dr. Marko Jakšič, Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Predstavitve finalnih projektov bodo 25. januarja na sedežu podjetja Symphony EYC. Termin predstavitve bo
posredovan skupaj z obvestilom o izboru.
Predstavitev je omejena na 15 min, v slovenskem ali angleškem jeziku. Ključna je ustvarjalna izvirnost in
kreativnost predstavitev, pa naj bodo izvedene z besedilom, s sliko, z dogodkom, z videom, z zvokom, z
elektronskim medijem ali s čim drugim (out of the box).
Vsi finalisti se morajo udeležiti zaključne prireditve z razglasitvijo zmagovalcev, ki bo potekala 28.1.2016 v
sklopu konference Future SCM na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

NAGRADE
Nagrade prispeva Symphony EYC, in sicer prvim trem finalistom, in sicer:
1. nagrada: WD my passport wireless (2x, če sta dva tekmovalca) + Strokovna praksa za 4 tedne.

2. nagrada: YooBao Master M4 portable power nagrada (2x, če sta tekmovalca dva) + Strokovna
praksa za 2 tedna.

3. nagrada:
YooBao Master M4 portable power nagrada (2x, če sta tekmovalca dva)
Oddane rešitve izzivov postanejo last podjetja Symphony EYC, pri čemer si le-ta pridržuje materialne
pravice, avtorji pa obdržijo avtorske pravice lastništva rešitev.
Vsakršno kršenje pravil sodelovanja se kaznuje z diskvalifikacijo posameznika oziroma ekipe.

Dodatne informacije in kontakt: Mateja Veselica, T: 01 5892 854, E: mateja.veselica@ef.uni-lj.si.

