Wyniki eliminacji szkolnych VII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości
Ogłoszono już listę 1251 uczniów, którzy spośród ponad 19 tysięcy zawodników
zgłoszonych do VII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości zostali zakwalifikowani do
eliminacji okręgowych. Odbędą się one 1 marca br. w murach pięciu najlepszych uczelni
ekonomicznych: Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz uniwersytetów
ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. W eliminacjach
okręgowych wyłonionych zostanie 50 najlepszych zawodników Olimpiady, którzy 12
kwietnia br. zmierzą się w finale.
Zakwalifikowanie się do etapu okręgowego wymagało od zawodników wykazania się na
teście doskonałą znajomością zagadnień z zakresu przedsiębiorczości, ekonomii,
finansów i zarządzania oraz orientacją w bieżących wydarzeniach gospodarczych.
Szereg pytań testowych dotyczył też tegorocznego hasła przewodniego Olimpiady, które
brzmi: „Społeczna odpowiedzialność biznesu”.
Podobnie będzie podczas eliminacji okręgowych. Dodatkowo jednak po rozwiązaniu
testu zawodnicy, którzy uzyskają najlepsze wyniki, w samodzielnie dobranych zespołach
rozwiążą zestaw studiów przypadku. Zwieńczeniem rozgrywek okręgowych będzie
prezentacja wybranych case studies przed Komisją.
Na zawodników czeka wiele nagród. Uczestnicy eliminacji okręgowych uzyskają
uprawnienia do udziału w specjalnym kursie e-learningowym nt. rozwijania działalności
biznesowej oraz otrzymają wartościowe publikacje biznesowe.
Natomiast wśród ich szkół rozlosowana zostanie nagroda specjalna – wysokiej jakości
interaktywna tablica, umożliwiająca prowadzenie dynamicznych, multimedialnych
zajęć. Ponadto wszystkie szkoły zawodników zakwalifikowanych do eliminacji
okręgowych otrzymają roczną licencję na system antyplagiatowy firmy Plagiat.pl.
Bardzo atrakcyjne nagrody przewidziano również dla laureatów Olimpiady. Dzięki
Partnerom Strategicznym Olimpiady tj. NBP oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności, 25 najlepszych zawodników i ich opiekunowie merytoryczni otrzymają
notebooki, palmtopy lub aparaty fotograficzne. Uczniowie – dzięki wsparciu
Ministerstwa Skarbu Państwa – mogą również liczyć na nagrody finansowe. Ponadto dla
10 osób, które osiągną najwyższe noty Bank BGŻ ufundował stypendia w wysokości 5
tys. zł. Co bardzo ważne, zwycięzcy Olimpiady na mocy uchwał senatów poszczególnych
uczelni uzyskają też specjalne uprawnienia w postępowaniach kwalifikacyjnych do szkół
wyższych.
Szkoły, z których wywodzić się będą laureaci VII edycji Olimpiady, zostaną
uhonorowane zestawami publikacji przydatnych m.in. w przygotowaniach do Olimpiady
w kolejnym roku szkolnym.
***
Celem Olimpiady jest promowanie wiedzy z zakresu ekonomii oraz rozbudzanie i
wzmacnianie wśród młodzieży postaw i zachowań przedsiębiorczych. W minionych
sześciu edycjach wzięło udział łącznie ponad 100 000 uczniów.

Olimpiadę organizuje Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych wraz
z pięcioma polskimi publicznymi uczelniami ekonomicznymi: SGH w Warszawie oraz
uniwersytetami ekonomicznymi w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu.
Partnerami Strategicznymi są Narodowy Bank Polski i Polsko-Amerykańska
Fundacja Wolności. VII edycja Olimpiady została objęta patronatem honorowym
Ministra Skarbu Państwa. Stypendia dla laureatów ufundował Bank BGŻ.
Olimpiada jest współfinansowana ze środków NBP, PAFW oraz Ministerstwa
Edukacji Narodowej.
Olimpiadę wspierają ponadto: Wydawnictwo Difin, firma Plagiat.pl, Fundacja
Edukacyjna Przedsiębiorczości, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Fundacja
Edukacji Rynku Kapitałowego, Fundacja BGŻ, Stowarzyszenie Nauczycieli
Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne,
Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Pracodawcy
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Studenckie Forum Business Centre Club.
Patronat medialny nad Olimpiadą objęły: „Rzeczpospolita”, „Głos Nauczycielski”,
„Perspektywy”, NBPortal oraz Interkl@sa.
Więcej informacji znajduje się na stronie: www.olimpiada.edu.pl

