
 

Balkan Case Challenge - BCC 2010 

World University Service (WUS) Austria že 10ič vabi vse zelo motivirane študente iz 

Albanije, Avstrije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Hrvaške, Kosova, Makedonije, Moldavije, 
Romunije, Srbije in Slovenije, s področja prava, ekonomije, političnih ved, mednarodnih 
odnosov in informacijske tehnologije (IT) ali sorodnih ved, da se udeležijo mednarodnega 

tekmovanja BCC 2010.  

Finalno mednarodno tekmovanje BCC*_International Case Study Competition se bo odvijalo 
od 5. do 11. julija 2010 na Dunaju. Predtekmovanje v Sloveniji pa bo organizirano na Bledu 

9-tega in 10-tega aprila 2010.  

Na predtekmovanju in na finalnem tekmovanju študenti tekmujejo v štirih akademskih 
disciplinah, in sicer: 
Business Case Competition (BIZ), ki študentom ekonomije, managementa, marketinga in 

sorodnih ved ponuja izziv, da se spoprimejo z realnim Bussines Case-om. 

Law Moot Court (LMC) je simulacija Meddržavnega sodišča namenjena študentom prava. 

Model European Council (MEC) je simulacija Evropskega sveta, kjer imajo študenti 

možnost, da se vživijo v vlogo predsednika države ali vlade držav Evropske unije.  

Information Communication Technologies Case Competition (ICT) je namenjena 

študentom s področja informacijske tehnologije ali podobnih področij. ICT tekmovanje 
dejansko študentom predstavlja izziv, kako aplicirati določeno tehnologijo v podjetjih oziroma 
gospodarstvu.  

Okoli 140 zmagovalcev iz vseh predtekmovanj se bo na koncu pomerilo na BCC 
2010*_International Case Study Competition na Dunaju. Predpogoj, da lahko tekmovalci 
sodelujejo na predtekmovanju je, da se uspešno prijavijo na spletni strani. Za dodatne 
informacije obiščite www.bcchallenge.org. 

Generalni pokrovitelj Slovenskega predtekmovanja je IEDC-Bled school of 
management kjer bo tudi samo predtekmovanje potekalo. Za zmagovalce na finalu, 
IEDC bo podelilo 3 štipendije za njihovo poletno šolo DMP. Več o IEDC in Discover 
Management Program (DMP) lahko preberete na 
http://www.iedc.si/programs/summer/dmp/.  

Prijavo morate oddati do 01. marca 2010.  

Pomnite: Organizatorji tekmovanja si bodo prizadevali, da bodo pokrili vse stroške prevoza 

(avtobus, vlak) in nastanitve s polnim penzionom. Balkan Case Challenge je financiran s 
strani Avstrijske razvojne družbe (Austrian Development Cooperation). Pri izvajanju Balkan 
Case Challenge tekmovanja je WUS Austria odvisen od podpore in sodelovanja partnerjev, 
ki finančno ali materialno podpirajo dogodek.  
Veselimo se vaših prijav. Za dodatne informacije prosimo obiščite našo spletno stran: 

www.bcchallenge.org. 
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Kontakt: 

Nena Cvetkovska 

Lokalni koordinator za Slovenijo 
mail: bcc_slovenia@bcchallenge.org 
gsm: 040 555 723 
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