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TEHNIČNA NAVODILA ZA SODELOVANJE NA NATEČAJU ZA
ŠTUDENTKE IN ŠTUDENTE

Vsak sodelujoči si izbere eno od spodaj navedenih tematik in o njej napiše esej, ki ima naslednje
tehnične zahteve:

- vsaj 300 in ne več kot 600 besed,
- oddan mora biti v digitalni obliki,
- v dokumentu morajo biti poleg jasno izraženega naslova navedena tudi izbira tematike, ime

sodelujočega, ime fakultete, ki jo obiskuje ter smer študija (skupaj z letnikom),
- ime poslane datoteke mora imeta sledečo obliko: ime.priimek.(številka izbrane teme).
- rok za oddajo eseja je 2. december 2022, do 23:59.
- študentke in študentje prijavo na natečaj oddajo z izpolnitvijo obrazca na sledeči povezavi:

tinyurl.com/4s2umuba
- elektronski naslov za oddajo eseja je: info@ipm-akademija.si
- objava rezultatov: 12. december 2022

Razpisane tematike so sledeče:

1. Kvantno računalništvo in kriptografija
2. Varnostne ranljivosti in šibke točke blockchaina
3. Uporaba AI za zaznavanje nevarnih aktivnosti v internih omrežjih
4. Iz česa je sestavljena dobra VPN storitev?
5. Varno shranjevanje biometričnih podatkov na mobilnih napravah

Sodelujoča študentka ali študent si najprej izbere eno izmed razpisanih tematik. Izbere si lahko
samo eno izmed njih, v vsebini eseja pa se lahko naveže tudi na druge v povezavi z izbrano. V svojem
eseju mora vključiti svoje lastno razmišljanje o izbrani tematiki; esej ne sme biti povzetek idej
drugih avtorjev. Pri tem je priporočljivo, da študentka ali študent v eseju zavzame stališče, ki je
povezano s snovjo, iz katere se sodelujoči specializira tekom svojega študija. V eseju lahko
študentke ali študenti hkrati izpostavijo tehnološke, znanstvene, pravne, ekonomske, filozofske in
druge vidike problematike, vezane na izbrano temo.

Ocenjevanje esejev bo potekalo po koncu razpisanega roka za oddajo. Izvajala ga bo tričlanska
strokovna komisija. Pred pregledom vsebine bo za vsakega izmed esejev izveden pregled
ustreznosti tehničnih zahtev in prisotnost morebitnega plagiatorstva. Strokovna komisija bo nato
izbrala najboljše tri eseje, katerih avtorji bodo deležni razpisane denarne nagrade. Rezultate bi
objavili v ponedeljek, 12. decembra 2022.

Zmagovalec bo prejel denarno nagrado v višini 200 EUR, drugouvrščeni v višini 100 EUR,
tretjeuvrščeni pa 50 EUR. Vsi trije prejmejo tudi priznanje.
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