POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie „Wygraj z analizą
danych” składającego się z dwóch części: ekonometrycznej i eksploracji danych,
zwanych dalej „Konkursami”.
2. Organizatorem Konkursów jest Koło Naukowe Analiz Ekonomicznych działające
przy Zakładzie Wspomagania i Analizy Decyzji, zwane dalej „Organizatorem”.
3. Za merytoryczny przebieg konkursu odpowiada kapituła, zwana dalej „Kapitułą” w
składzie określonym w § 6.
4. Konkursy organizowane są pod honorowym patronatem Dziekana Kolegium Analiz
Ekonomicznych dr hab. Joanny Plebaniak, prof. SGH.

§2
1. Zgłoszenia do Konkursu mogą przesyłać studenci studiów licencjackich oraz studenci
2.
3.
4.
5.
6.

studiów magisterskich Szkoły Głównej Handlowej, zwani dalej „Uczestnikami”.
Wyłączone z uczestnictwa są osoby, które brały udział w przygotowywaniu zadań
konkursowych.
Dopuszczony jest udział zarówno w obydwu Konkursach jednocześnie jak i
uczestnictwo w wybranym przez siebie konkursie, tj. ekonometrycznym lub
eksploracji danych.
Konkurs ma charakter indywidualny.
Prace powinny być wykonane samodzielnie. Organizator zastrzega sobie prawo do
zastosowania systemu antyplagiatowego oraz wyciągnięcia konsekwencji w
przypadku naruszeń.
Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować pod adres:
knaesgh@gmail.com

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE
§3
1. Zgłoszenie do Konkursu przesyła się za pośrednictwem wiadomości elektronicznej na
adres Organizatora: knaesgh@gmail.com
2. Zgłoszenie powinno zawierać: imię oraz nazwisko Uczestnika, nr indeksu oraz nazwę
deklarowanego Konkursu („ekonometryczny” lub „eksploracji danych”).
3. W ciągu 24 godzin od zgłoszenia zostanie wysłana wiadomość zwrotna z nadanym
unikalnym numerem Uczestnika.
4. Uczestnicy w dalszej fazie konkursu zobowiązani są do posługiwania się w kontaktach
z Organizatorem jedynie nadanym im przy rejestracji numerem.
5. Termin dostarczenia kompletnego zgłoszenia upływa z terminem nadsyłania
rozwiązań.

PRZEBIEG KONKURSU EKSPLORACJI DANYCH
§4
1. Konkurs rozpoczyna się 30 października 2013 roku.
2. Zadania zostaną opublikowane w dniu rozpoczęcia konkursu o godzinie 12.00 na
stronie Organizatora (http://www.sgh.waw.pl/instytuty/zwiad/knae/).
3. Wytyczne dotyczące szczegółowych zasad oceny rozwiązania zostaną podane w treści
zadania.
4. Termin nadsyłania rozwiązań mija 12 listopada 2013 roku o godz. 21.00.
5. Rozwiązanie należy nadesłać w formacie zip, o nazwie wg formatu:
[nrUczestnika]_DataMining.zip na adres e-mail Organizatora.
6. W pliku zip powinny znajdować się 3 pliki: prognozy.txt, kod.r (kod generujący
prognozy) oraz opis.txt (opis algorytmu).
7. Rozwiązania zostaną przekazane Kapitule konkursu w celu ich oceny.
8. Przy ocenie prac Kapituła będzie znała jedynie numer nadany Uczestnikowi przez
Organizatora.
9. Pięciu autorów najlepszych prognoz zostanie zaproszonych na finał konkursu w celu
zaprezentowania wyników oraz metodyki osiągnięcia wyniku.
10. Prezentacja wyników powinna trwać ok.10 minut.
11. Po wysłuchaniu przez Kapitułę prezentacji wszystkich finalistów nastąpi
rozstrzygnięcie konkursu.

PRZEBIEG KONKURSU EKONOMETRYCZNEGO
§5
1. Konkurs rozpoczyna się 2 listopada 2013 roku.
2. Zadania zostaną opublikowane w dniu rozpoczęcia konkursu o godzinie 12.00 na
stronie Organizatora (http://www.sgh.waw.pl/instytuty/zwiad/knae/).
3. Termin nadsyłania rozwiązań mija 15 listopada 2013 roku o godz. 21.00.
4. Rozwiązanie należy nadesłać w formacie pdf, o nazwie wg formatu:
[nrUczestnika]_Ekonometryczny.pdf na adres organizatora.
5. Rozwiązania zostaną przekazane Kapitule w celu ich oceny.
6. Przy ocenie prac Kapituła będzie znała jedynie numer nadany Uczestnikowi przez
Organizatora.
7. Pięciu autorów najlepszych praczostanie zaproszonych na finał konkursu w celu
zaprezentowania rozwiązania studium przypadku.
8. Prezentacja wyników powinna trwać ok. 7 minut.
9. Po wysłuchaniu przez Kapitułę prezentacji wszystkich finalistów nastąpi
rozstrzygnięcie konkursu.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
§6
1. W skład Kapituły konkursu wchodzą: dr hab. Jakub Growiec, dr Michał Jakubczyk, dr
hab. Bogumił Kamiński, mgr Grzegorz Koloch, dr hab. Tomasz Kuszewski, mgr
Jakub Mućk, mgr Kamila Sławińska oraz mgr Mateusz Zawisza.
2. Przewodniczącym Kapituły jest dr hab. Bogumił Kamiński.
3. Sekretarzem Kapituły jest mgr Grzegorz Koloch.
4. Członkami Kapituły odpowiedzialnymi za konkurs eksploracji danych są: dr hab.
Tomasz Kuszewski, dr Michał Jakubczyk oraz mgr Mateusz Zawisza.
5. Członkami Kapituły odpowiednimi dla konkursu ekonometrycznego są: dr hab. Jakub
Growiec, mgr Jakub Mućk oraz mgr Kamila Sławińska.
6. Kapituła po wysłuchaniu prezentacji Uczestnika zastrzega sobie prawo do zadania
kilku pytań dotyczących pracy.
7. Uczestnicy finału konkursów otrzymają dyplom finalisty konkursu, a zwycięzcy
konkursów otrzymają dyplom zwycięzcy konkursu.
8. Organizator przewiduje ufundowanie nagród rzeczowych dla autorów najwyżej
ocenionych rozwiązań zadań konkursowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§7
1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie lub
podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających z Konkursu lub
dopuszczających do Konkursu.
2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej
Organizatora.

