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Studenckie Koło Naukowe Biznesu
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

SKN Biznesu jest jedną z najmłodszych, ale i najszybciej rozwijających

się organizacji studenckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Członkowie koła realizują między innymi największe studenckie

wydarzenie start up owe w Polsce – Let’s Start Up! oraz ogólnopolski

konkurs High School Business Challenge. W kole działają laureaci

i finaliści najwyższych pozycji Olimpiady Przedsiębiorczości oraz

Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Organizator



Przez cały konkurs uczestnicy pracują w zespołach. 

Mają dostęp do informacji i analizują działające na 

rynku firmy. Staramy się odzwierciedlić w ten 

sposób realia biznesowe.

Konkurs sprawdza umiejętność znajdowania 

rozwiązań i informacji oraz zdolności analityczne 

uczestników, nie zaś znajomość teorii.

Zadania oparte są na praktycznych studiach 

przypadku. Uczestnicy zmagają się z realnymi 

problemami biznesowymi, a rozwiązania oceniają 

menedżerowie oraz przedsiębiorcy.

Formuła Case Study

Co nas wyróżnia?

Praca w zespole

Tematyka biznesowa



Zawody I stopnia

interaktywny test oparty

na studiach przypadku

Uczestnicy mają 2 tygodnie na przeanalizowanie

i rozwiązanie otrzymanych zadań. Problemy 

dotykają zagadnień takich jak finanse 

przedsiębiorstwa, zarządzanie czy podstawy 

ekonomii. Konieczne jest wykorzystanie 

bieżących danych rynkowych oraz wiedzy 

branżowej. 

Celem testu na I etapie Konkursu jest nie tylko 

sprawdzenie wiedzy, ale też umiejętności 

analitycznych i zdolności poszukiwania informacji 

w różnorodnych źródłach. 

Pięć najlepszych zespołów z każdego okręgu 

awansuje do zawodów II stopnia.



Zawody II stopnia

nowe studium przypadku

i prezentacja rozwiązań

Zawodnicy mają dwa tygodnie na opracowanie 

rozwiązań

do zadanego studium przypadku. W tym czasie 

mogą oni korzystać ze wszelkich dostępnych 

źródeł wiedzy: portali branżowych, 

podręczników, prasy, czy opinii ekspertów.

Ich celem jest zdiagnozowanie problemów

oraz opracowanie rozwiązań.

Następnie w ramach zawodów II stopnia, 

uczestnicy prezentują swoje rozwiązania w 

jednym z 5 miast okręgowych: Warszawie, 

Krakowie, Poznaniu, Gdańsku lub Wrocławiu.



DZIEŃ I   | Krótkie case study zakończone raportem (3h) oraz warsztat

DZIEŃ II   | Finałowe case study (5h) oraz prezentacja rozwiązań

Uczestnicy rozwiązują biznesowe studium przypadku i sporządzają

podsumowujący je raport.

Podczas pięciogodzinnego case study drużyny zmierzą się ze

złożonym, kompleksowym biznesowym studium przypadku. Ich celem

będzie analiza danych, diagnoza problemu przedsiębiorstwa oraz

stworzenie rozwiązań dla zarządu spółki.

Prezentacje zespołów ocenione zostaną przez kadrę akademicką,

twórców zadań oraz praktyków biznesu.

Zawody III stopnia - Finał



Atrakcyjne nagrody

Udział w konkursie to nie tylko szansa na poznanie świata biznesu i zdobycie 

nowych umiejętności, ale też możliwość zdobycia nagród 

rzeczowych i finansowych!

10 000 PLN 

dla zwycięzców

Nagroady

rzeczowe dla

laureatów

Udział w 

prestiżowych 

warsztatach

Gadżety 

i upominki dla 

uczestników 

zawodów II stopnia



Rejestracja
26.11.2018 – 21.12.2019

Zawody I stopnia
(Test online)

27.12.2018 – 10.01.2019

Zawody III stopnia
(Finał)

23.03.2018 –24.03.2018

Zawody II Stopnia
(Prezentacje)

02.03.2018

Harmonogram



PARTNERZY MERYTORYCZNI PARTNER 

ORGANIZACYJNY

PATRONATY 

HONOROWE

Partnerzy projektu



ZAPISY: 26.11.2018 – 21.12.2019 

na www.businesschallenge.pl

Serdecznie zapraszamy!

http://www.businesschallenge.pl/

