katedra K 126

FAKULTNÍ KOLO SVOČ 2013
v odborné sekci

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ STAVEBNICTVÍ
Vážená studentko, Vážený studente,

CO TŘEBA TROCHU AKTIVNĚ ZAPRACOVAT NA
NA SVÉ BUDOUCNOSTI???
Členové Katedry Ekonomiky a řízení stavebnictví pro Vás pořádají a dovolují si Vás pozvat
a vyzvat k účasti ve XIV
XIV. kole fakultní soutěže

Studentské Vědecké Odborné Činnosti FS ČVUT v Praze.
Termín konání :

Úterý 30.dubna 2013 od 9:00
9:00 v místnosti č. B 473
Soutěž je určena pro studenty a studentské týmy z řad studentů bakalářského
studijního programu SI oborů E, P a S.
Vzhledem ke změnám v dokumentu “Statut studenta“, který definuje, kdo se může
zúčastnit mezinárodního kola SVOČ je letos účast studentů posledních ročníků ze soutěže
vyloučena.
Výše finanční odměny za umístění je vedením fakulty stanovena takto:

1. místo
2. místo
3. místo

7 000,000,- Kč
5 000,000,- Kč
3 000,000,- Kč

ZAUJALA Vás naše nabídka? Čtěte dál……………. ☺
• Pracujete na zajímavé bakalářské práci – využijte ji jako podklad pro soutěžní příspěvek.
• Využijte příležitost “vyzkoušet" si před odbornou porotou prezentaci svojí práce.
• Účast v soutěži SVOČ bude uvedena v posudku vedoucího diplomové práce.
• Dva nejlepší účastníci ze sekce fakultního kola jsou nominováni do mezinárodního
kola SVOČ, které se letošní rok uskuteční 16. května v Žilině.
• Pravidla fakultního kola se řídí pravidly mezinárodním kola. Bližší info viz. www katedry
• …………………….a mít uvedeno ve svém profesním životopise – účastnil(a) jsem se /
jsem vítěz(ka) SVOČ - není zcela k zahození, zvláště v dnešní době.

Organizace fakultního kola je plně v kompetenci katedry, jelikož si opravdu Vážíme
Vašeho i našeho času a upřednostňujeme obsah a efektivní využití všech energií (včetně
papíru ☺) nevyžadujeme po Vás nic jiného než:
A) Nejpozději do 15.4. 2013 - podat přihlášku tzn. poslat e-mail organizačnímu garantovi
sekce, kde bude uveden název Vašeho soutěžního příspěvku, jméno vedoucího práce,
kontakt na Vás (e-mail, telefon). Vedoucím Vaší soutěžní práce může být, po vzájemné
dohodě, kterýkoliv člen naší katedry, např. vedoucí Vaší bakalářské či diplomové práce, který
bude Vaším odborným konzultantem.
B) Práce budou zaměřeny na tématiku “Ekonomika a řízení stavebnictví“.
Rozsah a forma odevzdané práce je dána pravidly pro mezinárodní kolo.
C) Nejpozději v pondělí 29.4. 2013 – poslat práci e-mailem na adresu organizačního
garanta sekce. Soubor uložte ve formátu doc a pdf pod názvem přímení_jméno- SVOC 2013
( bez háčku a čárek ). Přílohy ( výkresy, tabulky, grafy,… ) musí být součástí dokumentu, ne
pouze přiložené v souboru. V případe, že přeci jen bude nutné nechat některé přílohy mimo
hlavní soubor, nakopírujte je do podadresáře PŘÍLOHY.
D) Připravit si prezentaci Vašeho soutěžního příspěvku, cca 15 min. - stručně, výstižně,
poutavou formou seznámit porotu s tématem a závěrem práce (doporučujeme si ji doma
vyzkoušet na rodině, přátelích, případně psovi ☺).
E) Nejpozději v úterý 30.4.2013 v čase 8:45 – 9:00 odevzdat jeden výtisk práce, včetně
případných příloh organizačnímu garantovi sekce.
Pořadí Vašich prezentací v soutěžní den - v úterý 30.4.2013 od 9:00 určí abecední
posloupnost Vašich příjmení, pokud se nedohodnete na pořadí sami mezi sebou. Na
vyhodnocení není nezbytné čekat (spěcháte-li), výsledky budeme v každém případě rozesílat
e-mailem.
O Vašem umístění v sekci rozhodne minimálně čtyřčlenná porota (v případě rovnosti
hlasů rozhoduje hlas předsedy). Kritéria pro hodnocení stejná jako v mezinárodním kole.
Od soutěžících, kteří se umístní na 1. až 3. místě, budeme ještě potřebovat rodné číslo a
bank. spojeni – data předejte ihned po soutěži organizačnímu garantovi sekce, aby mohly být
co nejdříve vyplaceny výše uvedené odměny.
Tyto a další informace najdete na www stránkách katedry.☺
S pozdravem

Ing. Jindra Bušková – organizační garant sekce
jindriska.buskova@fsv.cvut.cz

