Olimpiada Przedsiębiorczości
Hasło przewodnie: Trendy na rynku kapitałowym
1. Terminarz
31 października 2018 Zakończenie zapisów do XIV edycji
6 grudnia 2018

Eliminacje szkolne

7 marca 2019

Eliminacje okręgowe dla naszej szkoły w Poznaniu

4 kwietnia 2019

Eliminacje centralne

2.Opis przebiegu olimpiady
Pierwszy etap to eliminacje szkolne. Odbędą się one 1 grudnia 2016 r. – w szkołach
ponadgimnazjalnych, które zgłosiły uczestników do zawodów. Zawodnicy będą mieli za zadanie
w ciągu 60 minut rozwiązać test wiedzy składający się z 50 pytań o zróżnicowanym stopniu
trudności. Uwaga! Są punkty ujemne. Do eliminacji okręgowych zakwalifikowanych zostanie
ok. 1250 osób.
• Drugi etap to eliminacje okręgowe. Odbędą się one 2 marca 2017 r. – w siedzibach
pięciu komitetów okręgowych: w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w Uniwersytecie
Ekonomicznym w Katowicach, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytecie
Ekonomicznym w Poznaniu oraz Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Zadaniem
zawodników najpierw będzie rozwiązanie testu. Następnie 50 osób, które rozwiążą test
najlepiej, przystąpi do rozwiązywania zadań sytuacyjnych w pięcioosobowych grupach. Wyniki
prac zaprezentują następnie Komisji Okręgowej. Do eliminacji centralnych zakwalifikowanych
zostanie po 10 najlepszych osób z każdego okręgu.
• Trzeci etap to eliminacje centralne. Będę one miały miejsce 6 kwietnia 2017 r. w
Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zawodnicy będą mieli za zadanie rozwiązanie testu i
napisanie eseju, a 25 osób, które rozwiążą test najlepiej wystąpi przed Komisją Centralną,
przedstawiając prezentację przygotowaną podczas zawodów.
3. Dlaczego warto wziąć udział w tej olimpiadzie?








Wszyscy laureaci otrzymują wysokiej klasy sprzęt cyfrowy o wartości różniącej się w
zależności od zajętego miejsca (przewidziano trzy kategorie nagród: dla laureatów z miejsc
1-5, 6-15, 16-25).
ułatwienia w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie przewidziała dla 10 laureatów naszej Olimpiady
zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów. Dodatkowo wszyscy finaliści
uzyskują maksymalną liczbę punktów z przedmiotu "ekonomia".
Wszyscy zawodnicy eliminacji okręgowych XII edycji Olimpiady uzyskają uprawnienia do
udziału w specjalnym kursie e-learningowym nt. rozwijania działalności biznesowej.
Wszyscy zawodnicy eliminacji okręgowych XII edycji Olimpiady otrzymają zaproszenie do
udziału w egzaminie umożliwiającym uzyskanie Certyfikatu Wiedzy Ekonomicznej
YoungMBA.

4. Adres strony internetowej olimpiady: olimpiada.edu.pl

5. Koordynator olimpiady: p. prof. Katarzyna Sobczak

