
 PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „ŠTUDENT ROKA EKF“ 
 
1) Súťaž začína 6.11.2017 a možnosť prihlásiť sa do nej majú všetci študenti EkF (výnimkou sú 
doktorandi) do 16.11.2017 
 
2) Súťaže sa môže zúčastniť každý študent Ekf – bez ohľadu na formu, ročník a program štúdia 
(s výnimkou doktorandov, ktorí sa súťaže nemôžu zúčastniť). 
 
3) Prihláškou do súťaže bude odovzdanie odpovedí na úlohy prvého kola – riešenie úloh 
a príkladov prostredníctvom mailu (na adresu julia.durcova@tuke.sk), kde budú uvedené aj 
mená členov tímu. 
 
4) Tím môže mať max. 3 členov a zostavujú si ho sami študenti podľa vlastného uváženia. 
 
5) Súťaž bude mať štyri kolá.  

 Prvé kolo (6.11.2017-16.11.2017), v ktorom študenti v tímoch riešia zadané úlohy 
a zašlú ich formou mailu. Krátko po skončení tohto kola dostanú študenti správne 
odpovede. 
 

 Druhé kolo (20.11.2017-03.12.2017), v ktorom študenti v tímoch napíšu esej, na ktorú 
po ukončení kola dostanú spätnú väzbu vo forme komentára. 
 

 Tretie kolo (11.12.2017-18.02.2017), v ktorom študenti v tímoch vytvoria projekt, 
v ktorom rozšíria tému svojej Eseje. Tento projekt budú prezentovať formou 
posteru/prezentácie pred študentskou a vedeckou komunitou. Najlepší tím, ktorý sa 
určí hlasovaním získa cenu dekana. Hodnotenie bude formou hlasovania, kde budú 
môcť hlasovať aj študenti, aj pedagógovia. 
  

 Štvrté kolo (26.02.2018-25.03.2018), v ktorom študenti už individuálne rozvinú tému 
ktorú začali v projekte, čím vytvoria súťažnú vedeckú prácu, ktorú budú prezentovať 
pred komisiou. Komisia na záver vyhlási poradie a najlepšiu prácu, ktorej autor získa 
titul Študent roka EkF. 

 
6) Víťazom môže byť len študent, ktorý absolvuje všetky štyri kolá. 
 
7) Súťaž začína 6.11.2017 a končí marec - apríl 2018. 
 
8)  Víťaz súťaže získava titulu Študent roka a ďalšie ceny: 
- možnosť zúčastniť sa prestížnej Letnej školy  
- body do Erasmus žiadosti 
- zaujímavé vecné ceny 
 
9) Študenti odovzdávajú jednotlivé úlohy prostredníctvom mailu na adresu 
julia.durcova@tuke.sk 
 
10) Všetky potrebné a aktuálne informácie nájdu študenti na stránke EkF a odkazy budú 
zverejnené aj na Facebooku EkF. 


