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A VERSENY HÁTTERE 

Érdekelnek a családi vállalkozások, az előttük álló kihívások és az ezekre a kihívásokra adható 

lehetséges megoldások? Az Ulysses projekt a családi vállalkozások sajátos helyzetének 

megismerésére törekszik, esettanulmányokat készít ezekre az összetett problémákra alapozva, 

majd pedig az egyetemisták számára biztosít kihívást az esettanulmányok versenyben való 

megoldására!   

Az "Ulysses Contest – Digital Student Competition on Family Businesses" elnevezésű projekt az 

első olyan digitális verseny, amelyen Európa-szerte részt vehetnek a diákok a helyi családi 

vállalkozások gyakorlati problémáinak megoldása érdekében. A részvétel mindkét fél számára 

előnyös: A hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy az egyetemen szerzett elméleti 

ismereteiket alkalmazzák. ↔ A családi vállalkozások profitálnak a javasolt megoldásokból, és 

kapcsolatokat alakíthatnak ki a jövőbeli diplomásokkal és ígéretes szakemberekkel.  

Ez egy komplex esettanulmányi csapatverseny, amely a kifejezetten a projekt keretében 

megcélzott családi vállalkozásokról összeállított esettanulmányok megoldásán alapul. Az 

esettanulmányok összetett gyűjteménye a helyi családi vállalkozások gyakorlati problémáit 

mutatja be oly módon, hogy azokat a vállalkozói kompetenciák megoldhassák.   

Emellett a projekt központi célja egy digitális diákverseny megszervezése és egy más 

intézményekben is könnyedén adaptálható, vállalkozói kompetenciákat megmozgató 

nemzetközi verseny jó gyakorlata. A verseny és adaptálhatósága azért kimondottan fontosak, 

mert az esettanulmányok gyűjtése önmagában nem garantálná, hogy ezeket az eseteket 

valóban széles körben és összetett módon használnák fel az oktatásban.   

A Ulysses verseny motivációként szolgál a hallgatók számára, hogy a lehető legalaposabban 

oldják meg az esettanulmányokat. Ezenkívül erősíti a résztvevő hallgatók nemzetközi 

orientációját.  

Az ULYSSES a digitális kompetenciák európai keretrendszerének (European Frameworks on 

Digital Competences - DigComp) és a vállalkozói kompetenciának (Entrepreneurship 

Competence - EntreComp) a felsőoktatási intézményeken belüli hasznosítását is propagálja. 

Skálázható online nyílt oktatási segédanyagokat fejleszt, amelyek a digitális és vállalkozói 

kompetenciák előmozdítására összpontosítanak, és katalizálják a digitális felkészültséget és a 

vállalkozói kompetenciák átadását az érintett diákok és oktatók körében. 

 



   

    
    

CÉLCSOPORTOK 

Az Ulysses projekt elsődleges célcsoportjai a felsőoktatási intézmények hallgatói. Mivel a 

diákok számára kihívást jelent a hagyományos oktatási módszertan mentén tanulni, vágynak a 

modern eszközök használatára és a valós kihívások megismerésére.  

Az Ulysses új oktatásmódszertani eszközként is alkalmazható, mely valós ismeretekkel és a 

digitális kompetenciák fejlesztésével támogatja az oktatókat.  

A családi vállalkozások számára előnyös, ha a vállalkozásaikhoz kapcsolódó speciális 

problémákra a hallgatói esettanulmányok javasolt megoldásai révén gyűjtenek megoldásokat.  

 

CÉLOK ÉS EREDMÉNYEK 

A projekt központi célja, hogy digitális diákversenyt szervezzen, és könnyen alkalmazható 

útmutatást nyújtson a további adaptációkhoz más intézményekben. Az Ulysses verseny 

továbbá motiváció a hallgatók számára, hogy a lehető legalaposabban oldják meg az 

esettanulmányokat.   

 

Ezen felül az Ulysses erősíti a részt vevő hallgatók nemzetközi orientációját, és támogatást nyújt a 

következő területeken: 

➢ A vállalkozói kompetenciák művelésére szolgáló új módszerek elsajátítása 

➢ Közvetlen kapcsolatok kialakítása a családi vállalkozások képviselőivel és mélyreható 

betekintés a kihívásaikba  

➢ Digitális környezetben való tanulás, mely jobban megfelel a diákok igényeinek  

➢ Feladatok megoldása egy nemzetközi csapat tagjaként – ez manapság egy globális cég 

munkakörnyezetét serkenti  

 

A VERSENYRŐL RÖVIDEN 

Cím: Ulysses Európai Digitális Hallgatói Verseny a Családi Vállalkozásokról 

Fontos időpontok: Első kör: 2023. április 11-25 - Második kör: 2023. május 2-16  

Végső online élő prezentáció a döntőben: 2023. május 23.  



   

    
    

Verseny formája: a csapatok saját időbeosztás szerint dolgoznak a megadott intervallumon belül, 

online verseny 

Csapatméret: 4 hallgató/csapat (a regisztráció egyénileg vagy párokban is lehetséges) 

Verseny: a csapatok a megadott idő-intervallumon belül saját időbeosztás szerint oldják meg az 

esettanulmányokat online 

Verseny nyelve: angol 

Díjazás: 1. hely: 3000 euró; 2. hely: 1500 euró; 3. hely: 500 euró 

Regisztrációs határidő: 2023 március 21.  

Regisztrációs link: https://www.ulysses-contest.eu/    

 

VERSENYLEÍRÁS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE 

1. lépés (március 21-ig): REGISZTRÁCIÓ: a hallgatók regisztrálnak (egyénileg vagy párokban) 

2. lépés (április 11-ig): CSAPATOK MEGALAKULÁSA: 4-fős nemzetközi csapatok alakulnak a 

regisztrált hallgatókból (a párok egy csapatban maradnak) 

3. lépés (április 11-én): ONLINE MEGNYITÓ: A családi vállalkozások esettanulmányait 

prezentáljuk és elérhetővé tesszük a hallgatók számára.  

4. lépés (április 11-25): ELSŐ FORDULÓ: A hallgatói csapatok esettanulmányok megoldásán 

dolgoznak (konzultációs alkalmat is biztosítunk a családi vállalkozások tagjai és a 

hallgatók között)  

5. lépés (április 25-ig): ELSŐ FORDULÓ MEGOLDÁSAINAK BEKÜLDÉSE: A hallgatói csapatok 

beküldik a megoldásaikat (a megadott sablonban és videó formátumban).  

6. lépés (április 25-május 2): ÉRTÉKELÉS: A legjobb megoldásokat beküldő csapatok (max. 9 

csapat) kiválasztásra kerülnek és továbbjutnak a második fordulóba.  

7. lépés (május 2-16): MÁSODIK FORDULÓ: A továbbjutott csapatok megkapják a második 

esettanulmányt. A csapatoknak 2 hét áll rendelkezésére a feladatmegoldásra.  

8. lépés (május 16-ig): MÁSODIK FORDULÓ MEGOLDÁSAINAK BEKÜLDÉSE: A hallgatói 

csapatok beküldik megoldásaikat a második fordulóra (kizárólag írásos formában a 

megadott sablonban). 

https://www.ulysses-contest.eu/
https://www.ulysses-contest.eu/


   

    
    

9. lépés (május 23): A DÖNTŐ: A hallgatói csapatok online prezentálják megoldásaikat a 

szakértői zsűri és a családi vállalkozások képviselői előtt.  

     

FONTOS DÁTUMOK & ELÉRHETŐSÉG  

A HALLGATÓKNAK AZ ALÁBBI FONTOS DÁTUMOKAT SZÜKSÉGES ÉSZBEN TARTANI  

Regisztráció: 2023. február 1. – 2023. március 21. 

Regisztrációs határidő: 2023. március 21.  

Online megnyitó: 2023. április 11. 

Első forduló: 2023. április 11-25.  

Értékelés: 2023. május 2.  

Második forduló: 2023. május 2-16. 

Online döntő élő prezentáció és eredményhirdetés: 2023. május 23. 

Regisztrációs link: https://www.ulysses-contest.eu/   

Izgatottan várjuk a jelentkezésed! A verseny minden hallgató számára nyitott 

tudományterülettől és képzési szinttől függetlenül.  

Amennyiben bármilyen kérdésed akad a versennyel kapcsolatosan, keress bennünket az alábbi 

elérhetőségen: zentrumfamilienunternehmen@mci.edu.  

 

PROJEKTPARTNEREK 

Szegedi Tudományegyetem, Magyarország – projektvezető, tapasztalat a vállalkozói 

kompetenciák oktatásában  

Management Center Innsbruck, Ausztria – tapasztalt partner a vállalkozói ismeretek 

oktatásában, jól megalapozott kapcsolatokkal a régióban  

Free University of Bolzano, Olaszország – tapasztalt partner egy dedikált központtal a családi 

vállalkozások menedzsmentjéhez 

University of Vienna, Ausztria – tapasztalt partner a családi vállalkozások nemzetközivé 

válásával és az esettanulmány kutatási módszertanával foglalkozó dedikált kutatócsoporttal  

https://www.ulysses-contest.eu/
https://www.ulysses-contest.eu/
mailto:zentrumfamilienunternehmen@mci.edu


   

    
    

Univations Gmbh, Németország – tapasztalt partner számos vezető szereppel a vállalkozói 
területen  

Agentur fundus Gmbh, Ausztria – márkaépítési, kommunikációs és hálózatépítési ügynökség 

Az Ulysses verseny egy Erasmus+ által finanszírozott projekt részét képezi. 
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