S-a dat startul la competitia nationala online “Challenges for Programmers” !
Dedicata studentilor si masteranzilor de la facultatile de IT&C din toata tara, competitia
cuprinde trei sectiuni ( C++, OOP sau Baze de date) care iti vor pune la incercare cunostintele. Testele
din concurs contin o serie de intrebari grila orientate pe aspecte teoretice si practice si sunt deschise
participantilor pana la data de 09 decembrie 2013.

De ce sa participi?
Iata cateva avantaje pentru care te invitam sa incerci aceasta experienta:
• Intrecerea cu tine insuti: Pune-ti cunostintele in valoare si vei afla ce inseamna pentru tine sa
raspunzi la intrebari care iti valideaza ceea ce stii atat din punct de vedere teoretic, cat si practic.
• Intrecerea cu alti studenti din toata tara: Iata o modalitate de a te raporta la un etalon.
Rezultatul tau in urma parcurgerii unui test
din competitie iti permite sa te situezi in
raport cu alti participanti la concurs care au
trecut acelasi test IT. Vei putea inclusiv sa
accesezi din mailul tau o varianta grafica a
scorului inregistrat.
• Participarea ta conteaza in Topul
Universitatilor! Poti contribui la plasarea pe
un loc fruntas a Universitatii tale!
• Sa nu uitam de PREMII! Poti castiga una
din cele trei tablete Samsung Galaxy Tab2
sau unul dintre cele 20 de vouchere Emag din cadrul tombolelor saptamanale.
Atentie, toate cele trei teste contin (in proportie diferita) atat intrebari teoretice cat si intrebari practice
bazate pe secvente de cod. Nivelul de dificultate este progresiv, fiecare test din concurs avand 20 de
intrebari. Timpul de rezolvare este limitat: o medie de 11 minute, variind de la test la test in functie de
dificultate si de numarul de intrebari care contin cod.

Citeste Regulamentul inainte de inscriere pentru a afla alte astfel de informatii utile!
Ramai informat in legatura cu aceasta competitie. Urmareste-ne pe Blog si pe Pagina de Facebook
pentru a afla detalii de genul: cine este in top 10 studenti? care Universitate este mai prezenta si are
cele mai bune rezultate in diferite momente ale concursului? Cine castiga premiile surpriza in urma
tombolelor organizate saptamanal?
Te asteptam in competitia Challenges for Programmers 2013! Succes!
Acest eveniment este sustinut de o serie de organizatii studentesti, printre care si BEST Brasov! Le
multumim de implicare! Ei ne aduc mai aproape de voi si va fac aceste informatii cunoscute, pentru a
sustine Universitatile pe care le reprezentati!

