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Międzynarodowy konkurs biznesowy

OPIS PROJEKTU

High School Business Challenge (HSBC) to konkurs biznesowy skierowany do licealistów, organizowany przez studentów. Misją projektu jest
promocja przedsiębiorczości i rozwój kompetencji biznesowych młodzieży. Oprócz nagród na uczestników czekają szkolenia i warsztaty
przygotowane przez naszych partnerów. Dotychczas udało się nam z powodzeniem zrealizować sześć edycji konkursu na poziomie
krajowym i jedną edycję międzynarodową.

TEMATYKA BIZNESOWA 

PRACA ZESPOŁOWA

CASE STUDY

Zróżnicowanie zagadnień́ pojawiających się̨ w zadaniach (m.in. finanse, podstawy ekonomii, zarzadzanie) w 
najlepszy sposób pokazuje uczestnikom, z jaką różnorodnością̨ wyzwań będą w przyszłości zmagali się w swojej 
karierze zawodowej

Uczestnicy zgłaszają się w drużynach składających się z 3-5 osób, dzięki czemu jedną z najważniejszych 
kompetencji rozwijanych w czasie rywalizacji jest umiejętność pracy w zespole

Zadania oparte na formule case study są nie tylko ciekawsze niż̇ tradycyjne testy i pytania zamknięte, ale też
uczą̨ wieloaspektowego spojrzenia na dany problem poprzez praktyczne podejście
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MISJA PROJEKTU

• Biegłość w rozwiązywaniu problemów, 
wymyślaniu rozwiązań i odpowiedzi 
wykraczających poza schemat

• Posługiwanie się pojęciami z wielu 
dyscyplin

• Rozwijanie metod pracy gwarantujących 
osiągnięcie pożądanych wyników

• Inteligencja społeczna

• Funkcjonowanie w zróżnicowanym 
kulturowo środowisku

• Umiejętność pracy w wirtualnych 
zespołach

• Orientowanie się w wielkiej liczbie danych

• Krytyczna ocena treści komunikowanych 
w nowych mediach

• Przyswajanie wielu bodźców przy użyciu 
różnych narzędzi i technik

SPOŁECZNE POZNAWCZE SYSTEMATYZUJĄCE

Misja: kształcenie „kompetencji jutra”
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Struktura

3 etapy na poziomie krajowym:

W ramach VIII edycji organizujemy HSBC w krajach Grupy Wyszehradzkiej.  

I - II Q 2021 III Q 2021

I etap - uczestnicy rozwiązują zestaw zadań zamkniętych - forma zdalna

II etap - 2 tygodnie na rozwiązanie biznesowego case study, prezentacja 
przed komisją złożoną z praktyków i teoretyków biznesu

III etap - Najlepsze zespoły z danego spotykają się w stolicy gdzie czekają 
je zadania praktyczne i warsztaty organizowane przez partnerów

Międzynarodowy finał w Warszawie - zmagania reprezentacji narodowych 

I Q 022

STRUKTURA PROJEKTU
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KIM JESTEŚMY

Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości to
organizacja, która za cel obrała sobie rozwój i
kształtowanie postaw przedsiębiorczych na szczeblu
lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym poprzez
wspieranie ruchu młodzieżowego oraz studenckiego w
Polsce i za granicą oraz inspirowanie umacnianie związków
nauki z praktyką gospodarczą. Flagową inicjatywą fundacji
jest konkurs High School Business Challenge.

Julian Smółka
Prezes Zarządu Fundacji
Tel.: +48 512 640 214
Email: julian.smolka@efrp.org.pl

Hubert Wejman
Dyrektor ds. PR
Tel.: +48 663 202 002
Email: hubert.wejman@efrp.org.pl

www.efrp.org.pl

https://efrp.org.pl/
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