KONKURS DLA STUDENTÓW INFORMATYKI i PROGRAMISTÓW

Organizatorem konkursu „Staż i praca 2016” jest IQ Pharma S.A. – kreator nowoczesnych rozwiązań
IT w medycynie. Spółka od ponad 8 lat współpracuje z podmiotami rynku medycznego w takich
dziedzinach jak:
- badania kliniczne
- programy edukacyjne
- data management
- platformy internetowe
- aplikacje
Realizuje programy współfinansowane z funduszy UE.
Siedzibą IQ Pharma S.A. jest Warszawa, firma posiada również oddział w Sopocie.

Konkurs skierowany jest do studentów informatyki (od trzeciego roku), doświadczonych
programistów jak i wszystkich osób pasjonujących się programowaniem i chcących sprawdzić swoje
umiejętności, a niebędących studentami.
Jego celem jest sprawdzenie oraz porównanie wiedzy i umiejętności Programistów.
Po zakończeniu konkursu wyłoniony zostanie zwycięzca, któremu Organizator zaproponuje 3miesięczny staż płatny (wynagrodzenie w wys. 2500 PLN brutto), z perspektywą stałej współpracy
lub zatrudnienia po zakończeniu stażu.
Aby przystąpić do konkursu, należy wysłać swoją pracę konkursową (zgodnie z przedstawioną
specyfikacją) e-mailem na adres konkurs2015@iqpharma.pl.
Ostateczny termin nadsyłania prac programistycznych: 24 listopada 2015r godzina 23:00.
W przesłanej wiadomości niezbędne jest umieszczenie swoich danych: Imię, Nazwisko, Rok
urodzenia, Miejsce zamieszkania, Kierunek i rok studiów, Numer telefonu kontaktowego, Adres email.
Konkurs jest jednoetapowy, choć Organizator zastrzega sobie prawo ogłoszenia dogrywki.
Zwycięzca zostanie wyłoniony przez jury powołane przez Organizatora a Zwycięzca zostanie
ogłoszony i poinformowany drogą mailową lub telefoniczną najpóźniej w ciągu 4 dni od otrzymania
ostatniej pracy konkursowej, tj. do dnia 30 listopada 2015r.
Specyfikacja pracy konkursowej:
Opis przypadku:
500 lekarzy uzupełniło 5000 ankiet. Każda ankieta składała się z 2 kartek. Innymi słowy: jeden lekarz
uzupełnił 10 ankiet. Ankiety zostały przysłane kurierem do siedziby firmy.
1. Należy napisać aplikację, która pozwoli pracownikowi na:
a. raportowanie ilości otrzymanych kartek z ankiet,
b. oznaczenie, która karta została przygotowana,
c. oznaczenie kiedy została przesłana określona kartka,

d. zapisanie informacji kto uzupełnił daną kartkę, który lekarz,
e. zapisanie informacji o adresie każdego lekarza.
2. Dodatkowo w aplikacji musi być dostępne raporty pokazujące:
a. Ilość otrzymanych ankiet określonego dnia,
b. Ilość otrzymanych ankiet uzupełnionych przez określonego lekarza,
c. Ilość uzupełnionych ankiet uzupełnionych w określonym województwie, mieście (dane
z adresu lekarza), lekarza.
3. Raporty muszą być wykonane w SQL Report Server. Aplikacja powinna być napisana w
technologii PHP lub ASP.NET.
Pytania dotyczące treści zadania i pracy konkursowej proszę przesyłać na adres:
dorota.gagala@iqpharma.pl
Przystępując do konkursu i wysyłając swoją pracę autor zgadza się z Regulaminem Konkursu ogłoszonym na stronie:
www.iqpharma.pl/regulamin .

Regulamin konkursu „Staż i praca 2016”

§1 Informacje ogólne
1. Organizatorem konkursu „Staż i praca 2016” jest IQ Pharma S.A. z siedzibą w Warszawie.
2. Partnerami konkursu są przedsiębiorstwa, stowarzyszenia i instytucje, które wspierają działania
Organizatora.
3. Celem konkursu jest sprawdzenie oraz porównanie wiedzy i umiejętności Programistów.
4. Do konkursu mogą przystąpić studenci informatyki (od co najmniej trzeciego roku), doświadczeni programiści
oraz inne osoby pasjonujące się programowaniem i chcące sprawdzić swoje umiejętności, a niebędących
studentami.

§2 Organizacja konkursu
1. Przesłanie pracy konkursowej odbywa się za pośrednictwem poczty e-mail: konkurs2015@iqpharma.pl
2. Pracę konkursową stanowi interaktywny produkt przy wykonaniu, którego wykorzystane zostały narzędzia IT,
np. strona www, system raportowy
3. Praca konkursowa musi być przesłana w formacie źródłowym, który umożliwia jej ewentualną modyfikację.
4. Praca konkursowa może być przesłana indywidualnie.
5. Praca może być zgłaszana do konkursu tylko jednokrotnie.
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: ◦ zaakceptowanie warunków regulaminu,
◦ złożenie oświadczenia o posiadaniu praw autorskich do zgłaszanej pracy konkursowej,
◦ wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na udostępnianie tych
danych Partnerom,
◦ wyrażenie zgody na otrzymywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych od IQ Pharma S.A.,
◦ przekazanie bezpłatnie wszystkich praw autorskich, własności intelektualnej oraz majątkowych
Organizatorowi konkursu – IQ Pharma S.A. z siedzibą w Warszawie
◦ przesłanie pracy konkursowej wraz z krótkim opisem (maksymalnie 1 strona A4), który zawierał będzie
informacje na temat funkcjonalności produktu oraz użytych narzędzi IT.
7. Ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych upływa 24 listopada 2015r.
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 listopada 2015r.

§3 Zasady przyznawania nagród
1. Jury Konkursowe składać się będzie z przedstawicieli Organizatora lub/i Partnerów konkursu.
2. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Jury Konkursowe na podstawie następujących kryteriów:
• propozycji prostoty zaprezentowanego rozwiązania,
• użyte narzędzia IT,
• interaktywność pracy,
• wymiar estetyczny.
4. Decyzja Jury Konkursowego jest ostateczna.

5. Zwycięzcy konkursu zaproponowany zostanie płatny staż w IQ Pharma S.A. lub u jednego z Partnerów
Konkursu na stanowisku programista
6. Przewidywane wynagrodzenie za pracę podczas stażu w wymiarze pełnego etatu wynosi 2500 PLN brutto.
Organizator konkursu dopuszcza możliwość uzgodnienia innego wymiaru pracy, niż cały etat.
7. Po zakończeniu stażu Organizator planuje zaproponowanie stałej współpracy Zwycięzcy konkursu, jednak nie
jest do tego w żaden sposób zobligowany.
8. Lista zwycięzców konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.iqpharma.pl/wyniki
9. Zwycięzca konkursu dodatkowo zostanie powiadomiony poprzez e-mail o wygranej.
11. W przypadku kiedy okaże się, że oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zgłaszanej pracy
konkursowej jest nieprawdziwe wówczas uczestnik lub opiekun prawny uczestnika ponosić będzie
odpowiedzialność za spowodowaną szkodę.

§4 Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest na stronie www.iqpharma.pl/konkurs2015/regulamin
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

