
 

FALLING WALLS LAB 2015 LJUBLJANA  

»Which are the next walls to fall?« 
ZMAGAJTE S PREBOJNO  IDEJO IN  

Z NJO ODPOTUJTE NA FINALNI IZBOR V BERLIN! 

 

KAJ?  

Falling Walls Lab Ljubljana 

 

KDO?  

študenti, mladi raziskovalci, podoktoranti, podjetniki, inovatorji, strokovnjaki vseh disciplin 

 

KDAJ?  

25. marec 2015 

 

KJE?  

Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana 

 

KAKO?  

PRIJAVA do 11. marca 2015 

 

PREDSTAVITEV? 

 Razumljivo za vse udeležence, v angleškem jeziku, 3 minute, 3 ppt prosojnice  

(obvezen del naslova: Breaking the walls of … npr. »Breaking the walls of Poverty«).  

Predstavitev naj vključuje rešitev izbranega problema ter argument ideje. 

 

NAGRADA?  

Zmagovalec s prebojno idejo odpotuje na Falling Walls Lab Finale v Berlin in prejme vstopnico za 

odmevno konferenco Falling walls.  

Pokrite ima seveda stroški potovanja, nočitve in kotizacije za konferenco. 

 

VEČ INFORMACIJ? 

fwl@uni-lj.si 
 

 

 

Mednarodni dogodek Falling Walls Lab 2015 letos v Sloveniji gosti in organizira Univerza v 

Ljubljani. Je navdihujoč in interdisciplinaren dogodek, ki študentom, raziskovalcem, 

strokovnjakom in podjetnikom do 35. leta starosti ponuja možnost predstavitve prebojne 

ideje, raziskovalnega dela, inovativnega projekta ali poslovnega modela. Vse discipline so 

dobrodošle. 

 

http://falling-walls.com/lab/apply
mailto:fwl@uni-lj.si
https://www.facebook.com/FallingWallsLabLjubljana


Spletna prijava poteka prek spletnega obrazca na povezavi falling-walls.com/lab/apply.  

Sestavljena je iz petih korakov: 

 Vnos osebnih in kontaktnih podatkov 
 Vnos podatkov o izobrazbi, možnih publikacijah, nagradah/štipendijah.. 
 Motivacija za prijavo 
 Življenjepis in vaša prodorna ideja 
 Informacija, kje ste izvedeli za dogodek ter pravila in pogoji 

 
Po zaključku prijav sledi selekcija najboljših idej, ki jih bodo izbrani kandidati predstavili 25. 

marca 2015 na rektoratu Univerze v Ljubljani. 

Predstavitve idej bo ocenjevalo  pet članov ugledne komisije, predstavnikov gospodarstva in 

znanosti z  različnih strokovnih področji.  Vsaka predstavitev bo ocenjena na podlagi treh 

kriterijev: 

 Faktor prodornosti 50% 
 Relevantnost / Vpliv 30% 
 Struktura predstavitve / Nastop 20% 
 

Komisija bo  najprej izbrala tri najboljše ideje, izmed njih pa zmagovalno. Zmagovalec bo 
odpotoval na Falling Walls Lab Finale v Berlin, ki bo 8. novembra 2015, prejel bo tudi 
vstopnico za odmevno konferenco Falling Walls, ki bo 9. novembra 2015. Na konferenci bo 
dvajset najboljših idej z vsega sveta podalo odgovor na vprašanje »Which are the next walls 

to fall?« 
 

 
Lanskoletni zmagovalec finala v Berlinu Tom Bieling iz Nemčije  
je predstavil idejo »Breaking te wall of deaf-blind isolation«. 

  Skupaj z ekipo je razvil senzorično tehnologijo komuniciranja na dotik za gluhoneme 
osebe, s pomočjo katere lahko komunicirajo s komerkoli, kadarkoli in kjerkoli.  

Več o zmagovalcu in finalistih lanskoletnega dogodka preberite na spletni povezavi  
The winning ideas. 

 

 
 

Še vedno ne veste, če lahko s svojo idejo prebijete zid?  

Mi vemo, da lahko! 

Kontakt na fwl@uni-lj.si ali prek lab@falling-walls.com.  

Spremljate nas lahko tudi na  
 

 

 

Falling Walls Lab je serija neprofitnih znanstvenih konferenc, ki si prizadeva za izgradnjo in spodbujanje 

interdisciplinarnih povezav med mladimi raziskovalci. Falling Walls Lab je projekt sodelovanja med Falling Walls 

fundacijo, globalnim managersko-svetovalnim podjetjem AT Kearney (ustanovni partner) in Festo, svetovnim 

dobaviteljem pnevmatske in električne tehnologije za avtomatizacijo (globalni partner). 

 

http://falling-walls.com/lab/apply
http://www.falling-walls.com/lab/winners
mailto:fwl@uni-lj.si
mailto:lab@falling-walls.com
https://www.facebook.com/FallingWallsLabLjubljana

