Weź udział w konkursie i wygraj płatną praktykę w Orange
Najlepsi informatycy zaczynali być rozpoznawalni, gdy otrzymali nagrodę TURINGA.
Ty udowodnij, że jesteś najlepszy i weź udział w konkursie i wygraj płatną praktykę w
ORANGE!
Firma Orange przygotowała do wyboru dwa zadania konkursowe!

Zadanie konkursowe nr 1
Zaproponuj program lub przebieg wirtualnej praktyki, którą chciałbyś odbyć w Orange Polska.
Założenia i warunki oceny konkursu:







Zaproponuj temat wiodący i cele wirtualnej praktyki,
Jakie masz oczekiwania i jakie umiejętności chciałbyś nabyć w trakcie praktyk,
Program powinien zakładać wirtualny/zdalny sposób odbycia praktyki,
W jakie urządzenia, oprogramowanie i usługi z oferty handlowej prezentowanej na stronach
orange.pl, powinno być wyposażone wirtualne laboratorium, które pozwoli Ci odbyć
wirtualną praktykę w Naszej Firmie,
Zaproponuj innowacyjne rozwiązania, których jeszcze firma Orange Polska nie oferuje, a
które wzbogaciłyby ofertę Wirtualnej Praktyki.

Zadanie konkursowe nr 2
Zaproponuj projekt wirtualnego laboratorium związanego z telekomunikacją lub
teleinformatyką.
Założenia i warunki oceny konkursu:






Zaproponuj dziedzinę wiodącą dla wirtualnego laboratorium,
Jakie masz oczekiwania i jakie umiejętności chciałbyś nabyć w trakcie trwania zajęć
laboratoryjnych,
Program powinien zakładać wirtualny/zdalny sposób odbycia praktyki,
W jakie urządzenia, oprogramowanie i usługi z oferty handlowej prezentowanej na stronach
orange.pl powinno być wyposażone wirtualne laboratorium,
Zaproponuj innowacyjne rozwiązania, których jeszcze firma Orange Polska nie oferuje, a
które wzbogaciłyby ofertę edukacyjną wirtualnego laboratorium.

Forma, terminy zgłaszania prac i data rozstrzygnięcia konkursu:




Prezentacja Power Point 2003 z maksymalnie 15 slajdami wysłana na adres
rafal.doniec@orange.com,
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia: 10 stycznia 2014 r. Rozstrzygnięcie konkursu 31 stycznia
2014 r.
Informacje dodatkowe:
Prezentacje do projektów założeń zadań konkursowych mogą dotyczyć: wirtualnych praktyk lub laboratoriów
testowania oprogramowania urządzeń mobilnych, usług telemedycznych, monitorowania zdarzeń, konfiguracji
sprzętu informatycznego lub telekomunikacyjnego itd.
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