Izbaudi mācīšanās un radīšanas prieku DEMOLA Latvia Fall’18
sezonā piesakoties https://latvia.demola.net/apply!
Pieteikšanās beidzas 7.septembrī.

DEMOLA Latvia ir programma, kurā studentu komanda risina problēmu, kuru ir iesniedzis
kāds no Latvijā lieliem uzņēmumiem. Programma norisinās no septembra līdz decembrim
un šajā laikā komanda mācās un rada kopā, apmeklē konkrēto uzņēmumu un apkopo
vispārējus datus, kas nepieciešami risinājuma radīšanai. DEMOLA laikā TEV trešdienu
vakaros norisināsies 10 lekcijas, kas būs par darbu komandā, klientu vajadzību
izzināšanu, problēmas izzināšanu, prezentācijas prasmes un prototipēšana RTU Dizaina
fabrikā. Gadījumā, ja uzņēmums izvēlas nopirkt risinājumu, 100% no atlīdzības aiziet
studentu komandai.
Dalība programmā ir bezmaksas, jo projekts tiek atbalstīts no Latvijas Investīcijas un
attīstības aģentūras (proj.nr.1.2.2.2./16/l/001), kas sedz administratīvās izmaksas.
LABĀS ziņas:
•
•
•
•
•
•
•
•

TU vari būt no jebkuras Latvijas izglītības iestādes un izglītības līmeņa;
TU vari saņemt atlīdzību no 1'000 līdz 3’000 EUR par izstrādāto risinājumu, 100%;
TU vari saņemt kredītpunktus (KP);
Tu vari izvēlēties pie kādas problēmas, kurā uzņēmuma darboties;
TU vari mainīt savu risināmo preblēmu jebkurā brīdī, kamēr notiek pieteikšanās;
TU vari ļaut DEMOLAi izvēlēties, kurai no problēmsituācijai esi visatbilstošākais,
balstoties uz pieteikumu;
TU vari uzzināt visas kompānijas pēc kārtas, kamēr norisinās pieteikšanās periods un
nomainīt;
TU vari izbaudīt mācīšanās un darīšanas prieku.

Un visaizraujošākā daļa: pieteikšanās ir jau ATVĒRTA pirmajām kompānijām:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Latvijas Dzelzceļš;
Tieto;
BALTA apdrošināšana;
Metropole Rīga viesnīcu industrija;
Johnson&Johnson
Hansab;
Forevers;
Amigo;
Telema;

Apskaties problēmsituācijas šeit: https://latvia.demola.net/apply
Ne tik LABĀS ziņas:
•
•
•
•

Parasti uz vienu pieejamo vietu ir vairāk kā 2 pieteikumi;
Tie, kuri iekļuvuši otrajā kārtā saņems zvanu no Mums;
TEV iespējams piedāvās dalību pie problēmsituācijas, kas nebija atzīmēta kā pirmā
prioritāte;
Dalība programā var likt TEV būt prob no ģimenes un draugiem, apmēram, 15
stundas nedēļā;

Vienkārši ziņas:
•
•
•

Programma norisinās angļu valodā
Katrā komandā ir vismaz viens starptautisks dalībnieks;
Komandas dalībnieki ir no dažādām nozarēm, veidojot starpdisciplinaritāti.

Neatliec pieteikšanos uz vēlāku un piesakies šeti tikai līdz 7.septembrim
http://bit.ly/DEMOLAFall2018
Ieskaties iepriekšējās sezonās: https://www.facebook.com/Demola.Latvia/
https://latvia.demola.net/
Vai uzdosi jautājumu?
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