REGULAMIN KONKURSU
Strategia – Analiza – Decyzje 2017
1.

Konkurs jest organizowany przez Katedrę Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń
Gospodarczych oraz Katedrę Rachunkowości, pod honorowym patronatem
Dziekana Wydziału Finansów i Ubezpieczeń. Organizator Konkursu reprezentowany
jest przez dr Joannę Błach – przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego konkursu
SAD 2017.

2.

Konkurs zostanie przeprowadzony na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
w terminie 20.02.2017 r. do 27.04.2017 r.

3.

Celem Konkursu jest promowanie znaczenia sprawozdawczości finansowej i analizy
finansowej w procesie podejmowania decyzji finansowych, wspierających realizację
strategii finansowej przedsiębiorstwa, w tym w szczególności:
 upowszechnienie wiedzy na temat sprawozdań finansowych, metod analizy
finansowej oraz strategii finansowej przedsiębiorstwa,
 kształcenie kompetencji w zakresie analizy i interpretacji danych finansowych
oraz procesu podejmowania decyzji finansowych,
 zachęcanie do wykorzystania sprawozdawczości finansowej oraz stosowania
metod analizy finansowej,
 promocja kierunku Finanse i Rachunkowość.

4.

Uczestnikami Konkursu są zespoły studentów studiów I i II stopnia (stacjonarnych
i niestacjonarnych) wszystkich wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach, przy czym zespół może liczyć najwyżej 4 osoby. Student może być
członkiem tylko jednego zespołu. Skład zespołów w trakcie trwania Konkursu nie
może ulegać zmianie.

5.

Zgłoszenie zespołu do Konkursu następuje poprzez przesłanie wypełnionego
formularza zgłoszenia (stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) na
adres e-mail: sad@uekat.pl oraz złożenie wydrukowanego i podpisanego
formularza zgłoszenia wraz z oświadczeniem dotyczącym zgody na przetwarzanie
danych osobowych (stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu) w
sekretariacie Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych (pok.
527D) w terminie przewidzianym harmonogramem Konkursu (stanowiącym
załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu).

6.

Konkurs jest realizowany w dwóch etapach.

7.

W ramach I etapu Konkursu należy w terminie określonym harmonogramem
Konkursu przedstawić propozycję rozwiązania zadania konkursowego (studium
przypadku) i przesłać jego opracowanie na wskazany adres e-mail: sad@uekat.pl

oraz złożyć wydruk rozwiązania w sekretariacie Katedry Finansów Przedsiębiorstw
i Ubezpieczeń Gospodarczych (pok. 527D).
8.

Propozycja rozwiązania zadania konkursowego zostanie oceniona przez Komisję
Konkursową i na tej podstawie wyłonione zostaną zespoły mogące wziąć udział w II
etapie Konkursu.

9.

W ramach II etapu Konkursu zespoły opracowują ostateczne rozwiązanie oraz
prezentację wyników zadania konkursowego. Prezentacja odbędzie się w dniu
rozstrzygnięcia Konkursu i zostanie oceniona przez Komisję Konkursową, która na
tej podstawie wyłoni zwycięzców konkursu. Kryteria brane pod uwagę w ocenie
wyników II etapu Konkursu wraz z punktacją, zostaną ogłoszone na stronie
Konkursu w dniu publikacji wyników I etapu Konkursu.

10. Każdy z członków zespołu, który weźmie udział w II etapie Konkursu, może się
ubiegać u właściwego prodziekana o przyznanie 3 punktów ECTS, po złożeniu
właściwych dokumentów potwierdzających udział w Konkursie.
11. W II etapie Konkursu nagrodzone zostaną zespoły, które zajmą I, II i III miejsce.
Nagrody otrzyma każdy z członków zespołu.
12. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień,
a także odwołania Konkursu w przypadku zgłoszenia się liczby zespołów
niewystarczającej do przeprowadzenia Konkursu.

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia udziału w Konkursie SAD 2017
Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 3 – Harmonogram Konkursu SAD 2017

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Strategie – Analiza – Decyzje 2017

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZESPOŁU DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Strategie – Analiza – Decyzje
(edycja SAD 2017)
Nazwa zespołu:
Skład zespołu:
Imię i nazwisko*

1.

LIDER: …

2.

…

3.

…

4.

…

Rok

Wydział

Kierunek

Kontakt
(e-mail i/lub nr tel.)

*UWAGA! osoba podana na 1 miejscu w składzie zespołu traktowana jest jako lider zespołu i wyłącznie do niej
kierowane będą informacje o dalszym postępowaniu konkursowym pocztą e-mail.

Uzasadnienie chęci wzięcia udziału w konkursie (max. 1500 znaków)

Miejsce i data zgłoszenia

podpis LIDERA zespołu

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu Strategie – Analiza – Decyzje 2017

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
Brak oświadczenia uczestnika uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie

Ja, niżej podpisany uczestnik Konkursu „Strategia – Analiza – Decyzje 2017” wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji
Konkursu, organizowanego na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu
dostępnym na stronie internetowej Konkursu, w tym do podania do wiadomości
publicznej mojego imienia i nazwiska w ogłoszeniu o wynikach Konkursu, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr
101, poz. 926 ze zm.).

…………………………………………………….
data i czytelny podpis uczestnika

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu Strategie – Analiza – Decyzje 2017

HARMONOGRAM KONKURSU

Strategie – Analiza – Decyzje
(edycja SAD 2017)

20.02.2017

Ogłoszenie Konkursu

22.02.2017 – 13.03.2017

Przyjmowanie zgłoszeń zespołów

15.03.2017

Informacja o zakwalifikowaniu zespołów do I etapu
Konkursu

15.03.2017

Publikacja zadania konkursowego
oraz zasad I etapu Konkursu

16.03.2017-03.04.2017

Rozwiązanie zadania I etap
(przesyłanie rozwiązań pocztą e-mail i składanie wydruku
rozwiązania w sekretariacie Katedry Finansów
Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych

03.04.2017

zakończenie I etapu Konkursu

12.04.2017

Informacja o zakwalifikowaniu zespołów do II etapu
Konkursu oraz publikacja zasad II etapu Konkursu

27.04.2017

Wielki Finał - zakończenie II etapu Konkursu
(publiczne prezentacje zespołowe i ogłoszenie wyników
konkursu)

