W imieniu Biura Informacji Kredytowych, chciałabym serdecznie podziękować za
udział w ogólnopolskim konkursie dla Wykładowców i chęć korzystania z Platformy Score
Hunter. Jest mi niezmiernie miło poinformować, iż dr inż. Dariusz Wielgórka osiągnął
najlepszy wynik wśród wszystkich Wykładowców, co oznacza zajęcie I miejsca w konkursie.
Liczba studentów, która skorzystała z platformy w ramach zgłoszonej przez dr inż. Dariusza
Wielgórkę grupy to 156, osiągając jednocześnie średni wynik punktacji za zrealizowane
zadania wyższy niż średnia dla platformy (133,23 pkt.). Trzeci w kolejności wynik wśród
wszystkich wykładowców osiągnęła dr Zuzanna Ostraszewska - liczba studentów, która
skorzystała z platformy w ramach zgłoszonych przez dr Zuzannę Ostraszewską grup, to 74.
Poniżej ranking Laureatów - Konkursu:
1. dr inż. Dariusz Wielgórka - Politechnika Częstochowska - 156 studentów
2. mgr Beata Żukowska - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – 86 studentów
3. dr Zuzanna Ostraszewska - Politechnika Częstochowska – 74 studentów
4. mgr Rafał Pitera -Uniwersytet Rzeszowski – 73 studentów
5. dr Andrzej Kuciński – Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim - 33
studentów.
Na platformie zarejestrowanych jest 31 uczelni.
Organizatorem Konkursu przeprowadzanego przy pomocy Platformy "ScoreHunter",
(www.scorehunter.edu.pl) było Biuro Informacji Kredytowej S.A., z siedzibą w Warszawie.
Platforma składa się z kilku głównych elementów:
 Historia studenta, w której skupiamy się na przedstawieniu mechanizmu budowania
historii kredytowej i scoringu.
 Pakiet krótkich pytań i quizów, dzięki którym pogłębiamy wiedzę na temat własnej
historii kredytowej, narzędzi pozwalających na jaj monitorowanie, jak również sposobów
na uniknięcie wyłudzenia kredytu na nasze dane.
 Zestawu materiałów video, w których w niezobowiązujący sposób tłumaczymy wszystkie
wspominane powyżej obszary tematyczne




Pakietu tylko dla Wykładowców ułatwiającego Państwu zaadaptowanie tematyki
budowania
wiarygodności
finansowej
do Państwa
zajęć,
w skład
którego wchodzi przykładowy scenariusz zajęć i zbiór prezentacji do wykorzystania.
Dodatkowe elementy charakterystyczne dla gier, jak własny profil, rankingi, osiągnięcia
itp.

Po rejestracji grup uczestnicy konkursu mogli rozpocząć wykorzystywanie Platformy w
pracy ze studentami, zachęcając jak największą ich liczbę do rejestracji i wykonania na
Platformie jak największej liczby zadań i quizów w zakresie finansów. Główną płaszczyzną
rywalizacji Uczestników było zebranie jak największej łącznej liczby członków swoich grup
jako aktywnych użytkowników Platformy, a średnia liczba zdobytych przez grupę punktów
nie mogła być niższa od średniej punktacji wszystkich użytkowników Platformy.
Gratulujemy, dziękujemy i zachęcamy do dalszego korzystania z platformy Score Hunter.
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