PROGRAM
Luni, 12 aprilie
●
●

Ora 09.00 - deschidere cu tragere la sorți mentori-echipe (online), prezentare brief, sesiune de
Q&A
Ora 11.00 - începe lucrul pe brief (fiecare echipa stabilește modul de lucru)

Marți, 13 aprilie
●
●

Zi de lucru cu mentorii pe brief
Ora 24.00 - se predau primele livrabile de către studenți

Detalii despre livrabile:
○ prezentare de maximum 10 slideuri dintre care primul să fie o copertă care să includă:
▪ numele campaniei;
▪ numele studenților din echipă;
▪ numele mentorului.
o film de maximum 3 minute în care echipa explică viziunea acesteia cu privire la
implementarea campaniei. Studenții se pot filma pe ei înșiși, pot înregistra o prezentare în
Meet sau Zoom sau pot face o animație, orice altceva.
o Slide-urile și filmul vor fi trimise până marți (13 aprilie), ora 24.00, pe emailul
prarena@fjsc.ro

Miercuri, 14 aprilie
●
●
●

Ora 10.00 - accesul juriului la drive (prezentări, filmulețe) și vizionarea acestora
Juriul citește livrabilele și acordă note (prin formular online) până la ora 18.00
Ora 20.00 - sunt anunțate cele 10 echipe care trec în etapa a doua

Joi, 15 aprilie
●

Pregătirea prezentărilor pentru vineri, 16 aprilie (de către studenții din cele 10 echipe care au
trecut în etapa a doua)

Vineri, 16 aprilie*
●

Ora 16.00 - prezentarea celor 10 proiecte trecute în etapa a doua (online, maximum 10 minute de
echipă + maximum 5 minute de Q&A pentru fiecare echipă în parte). Pentru prezentare, studenții

●
●

pot pregăti PPT sau orice altă metodă creativă consideră că poate transmite cât mai bine
rezolvarea briefului.
Ora 18.30 - începe jurizarea etapei a doua (juriul notează proiectele online, prin formular) / pauză
cu surprize
Ora 19.30 - premiere și închiderea evenimentului

* La evenimentul din 16 aprilie sunt invitați să participe toți studenții și toți mentorii, indiferent dacă echipa
lor a trecut sau nu în etapa finală.

