Medzinárodná súťaž „Customer Satisfaction University Award“
o najlepší študentský projekt 2014
Customer Satisfaction University Award je súťaž podporovaná VÚB bankou, ktorá je členom
skupiny Intesa Sanpaolo, a Úsekom zahraničných dcérskych bánk Intesa Sanpaolo S.p.A.
Poslanie a cieľ súťaže
Cieľom súťaže je dať možnosť študentom partnerských univerzít prepojiť teoretické znalosti
s praxou. Uplynulé ročníky tejto súťaže priniesli mnoho výborných nápadov.
V treťom ročníku súťaže bude stanovená len jedna téma, na ktorej budú študenti pracovať
v tímoch (1 tím – 2 študenti). Každému tímu bude následne pridelený tútor – konkrétny odborník
z praxe, ktorý im bude k dispozícii v priebehu práce na projekte a od ktorého budú mať možnosť
získať drahocenné skúsenosti z praxe.
Radi by sme uviedli, že víťazmi prvého ročníka (2011) tejto medzinárodnej súťaže sa v Miláne stali
študenti zo Slovenska.
Pre informáciu dodávame, že viacerí študenti, ktorí sa na predošlých ročníkoch zúčastnili, našli
svoje uplatnenie v našej banke.
Téma súťaže
Téma súťaže bude určená do 4. 4. 2014.
Vyhlasovateľ a organizátor súťaže
VÚB, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 09 Bratislava
Podmienky na prihlásenie do súťaže
• študent denného vysokoškolského, resp. doktorandského štúdia partnerskej univerzity
• plynulá znalosť anglického jazyka
• užívateľská znalosť Microsoft Office
Registrácia
Študenti, ktorí majú záujem zúčastniť sa na súťaži Customer Satisfaction University Award, musia
podať žiadosť v termíne od 24. 2. 2014 do 7. 3. 2014 najneskôr, a to nasledujúcim spôsobom:
• o
 n-line
vyplnením on-line žiadosti, ktorá bude k dispozícii na internetovej stránke
http://www.vub.sk/uni-award/. Po vyplnení všetkých povinných polí bude žiadosť odoslaná
elektronickou poštou do banky.
• c ez e-mail
zaslaním riadne vyplnenej on-line žiadosti, ktorá bude k dispozícii na internetovej stránke banky
http://www.vub.sk/uni-award/, na e-mailovú adresu uni_award@vub.sk
Súčasťou prihlasovacieho formulára musí byť tiež:
• aktuálne CV

Časový harmonogram súťaže
Prihlasovanie študentov do súťaže
Výber účastníkov súťaže, zadelenie študentov do tímov
Workshop – oboznámenie účastníkov s priebehom
a organizáciou súťaže, pridelenie tútorov
Študentská práca na projekte, konzultácie s tútorom

24. 2. 2014 – 7. 3. 2014
do 21. 3. 2014
do 4. 4. 2014
7. 4. 2014 – 5. 5. 2014

„Presentation day“ – prezentácia študentských prác
pred hodnotiacou komisiou

do 21. 5. 2014

Odovzdávanie cien, záverečná ceremónia

do 30. 5. 2014

Ceny pre víťazov súťaže
Študentom, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach v rámci regionálneho (slovenského) kola,
budú udelené ceny, a to takto:
1. cena: 2 000 eur
2. cena: 1 000 eur
3. cena: 500 eur
Študenti umiestnení na prvom mieste budú mať možnosť absolvovať stáž v ústredí VÚB banky.
Hodnotiaca komisia
Hodnotiaca komisia bude zložená z členov vrcholového a stredného manažmentu VÚB banky.
Záverečný ceremoniál
Slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže a odovzdávanie cien sa uskutočnia v centrále VÚB banky
za účasti generálneho riaditeľa a predstaviteľov vrcholového manažmentu VÚB banky.
Medzinárodné kolo súťaže
Víťazný tím sa zúčastní na medzinárodnom kole súťaže, ktoré sa uskutoční v Miláne. Víťaz
medzinárodného kola zároveň získa 3-mesačnú odbornú stáž v medzinárodnej divízii ústredia
banky Intesa Sanpaolo v Miláne alebo finančnú odmenu 1 500 eur na člena tímu.

