Φοιτητικός Διαγωνισμός για την ΕΚΕ “Νίκος Αναλυτής”
Frequently Asked Questions
1. Ποιο είναι το θέμα του διαγωνισμού;
Το θέμα του διαγωνισμού είναι:
“Ο ρόλος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο επιχειρείν ως μοχλός ανάπτυξης”.
 με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και
 κατά προτίμηση στους κλάδους τουρισμού, ναυτιλίας, αγροτο – διατροφής
2. Μπορεί ένας φοιτητής να συμμετάσχει μόνος του;
Όχι. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν μόνο ομάδες φοιτητών 3-4 ατόμων.
Αν κάποιος δεν έχει βρει ομάδα δίνεται η δυνατότητα ανεύρεσης συνεργάτη μέσα
από την ιστοσελίδα του Δικτύου CSR HELLAS στο ειδικό πεδίο:
http://csrhellas.eu/?page_id=9472
3. Υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ατόμων μιας ομάδας;
Ο ελάχιστος αριθμός ατόμων που μπορούν να συγκροτήσουν μια ομάδα είναι τρεις
και ο μέγιστος τέσσερις.
4. Ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό;
Ο φοιτητικός διαγωνισμός απευθύνεται σε :
 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές όλων των ετών
 συνδυασμό προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών
Δυνατότητα συμμετοχής έχουν φοιτητές των Δημόσιων και Ιδιωτικών
Πανεπιστημίων καθώς άτομα που αποφοιτούν εντός του χρονικού κύκλου του
διαγωνισμού (Νοέμβριος 2014 – Μάιος 2015).
5. Μπορώ να συμμετέχω με παραπάνω από μια ομάδες;
Όχι. Κάθε φοιτητής μπορεί να συμμετέχει με μια μόνο ομάδα και κάθε ομάδα μπορεί
να συμμετέχει με μια μόνο εργασία.
6. Πώς μπορώ να μάθω περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό και να ρωτήσω
τις απορίες που έχω;
Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό υπάρχουν στην ιστοσελίδα του
Δικτύου CRS HELLAS στο ειδικό πεδίο: http://csrhellas.eu/?page_id=10976
Για απορίες που έχετε μπορείτε να στείλετε email στην ηλεκτρονική csr-nacontest@csrhellas.org ή στο τηλ. 210 – 33 87 422
7. Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης;
Τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση είναι:
 Καινοτομία/Πρωτοτυπία. Το θέμα να μην έχει αναδειχθεί μέχρι τώρα από άλλη
εργασία. Να έχει νεωτεριστικές ιδέες άμεσα συνδεδεμένες με το αναπτυσσόμενο
θέμα. Να υπάρχει καινοτομία στην προσέγγιση.
 Κριτική ανάλυση. Η εργασία να μην περιέχει μια απλή περιγραφή του θέματος.
 Έρευνα πεδίου ή/και μελέτες περιπτώσεων (case studies) από την Ελλάδα και
ειδικότερα μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Χρήση ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων.
 Ολιστική προσέγγιση. Πολύπλευρη και συνολική θεώρηση του θέματος.
 Συμπεράσματα/Προτάσεις. Μπορούν να περιλαμβάνουν νέες ιδέες αλλά και
διορθωτικές ενέργειες για βελτίωση

8. Πώς μπορώ να κατεβάσω την Αίτηση Συμμετοχής;
Για να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής πρέπει πρώτα να κάνετε εγγραφή στην
περιοχή χρηστών, στο πεδίο Αίτηση Συμμετοχής: http://csrhellas.eu/?page_id=9474
9. Πρέπει να δηλώσω όλα τα πεδία στη φόρμα εγγραφής;
Για να μπορέσετε να κάνετε εγγραφή και να κατεβάσετε την Αίτηση Συμμετοχής
πρέπει να δηλώσετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία.
10. Ποιο είναι το βραβείο του διαγωνισμού;
Βραβείο του διαγωνισμού: Συμμετοχή των τριών νικητήριων ομάδων φοιτητών σε
εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες που θα
περιλαμβάνει και επίσκεψη στο χώρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και
συμμετοχή των νικητών στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Enterprise 2020 του CSR
Europe.
11. Ποιο είναι το ανώτατο όριο λέξεων;
Οι εργασίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 5.000 λέξεις, εκτός των παραρτημάτων
που πιθανόν να υποβληθούν.
12. Σε τι μορφή πρέπει να είναι το αρχείο μου;
Το αρχείο πρέπει να είναι σε μορφή .doc /. docx και να μην υπερβαίνει τα 2ΜΒ.
13. Πώς μπορώ να υποβάλω την εργασία μου;
Όλες οι εργασίες πρέπει να υποβληθούν με “ανέβασμα” (uploading) του αρχείου
στον ειδικό μηχανισμό “Υποβολή Εργασίας” του Φοιτητικού Διαγωνισμού στο site
(http://csrhellas.eu/?page_id=9460).

