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Доброго дня!

Запрошуємо до участі у бізнес-курсі та конкурсі стартапів EasySart

Початок бізнес-курсу EasyStart 14 травня 2021 року

Бізнес-курс та конкурс стартапів EasyStart допоможе студентам розвинути навики генерування

та реалізації бізнес-ідей та заснувати власну справу. Проходження бізнес-курсу дасть можливості:

❏ Послухати практиків, поради від підприємців

❏ Навчання на онлайн-платформі Crowd Learning

❏ Отримати диплом неформальної освіти

❏ Консультування та підтримка при створенні стартапу

❏ Перемогти у бізнес-курсі та отримати призи (перші 5-ть учасників)

Учасники конкурсу стартапів EasyStart будуть мати можливість презентувати свою ідею перед

інвесторами та отримати фінансування від групи компаній “Монстера”, що об’єднує багатопрофільні

холдинги у гірничодобувній галузі, сільському господарстві, тваринництві, аквакультурі, туризмі,

інвестиційному менеджменті, бізнес-консалтингу та сфері безпеки бізнесу.

Даний проект ініційований Національним університетом водного господарства та

природокористування та групою компаній “Монстера”, які спільно провели перший пробний

бізнес-курс та конкурс стартапів Easy Start.

За посиланнями інформація про перший потік бізнес-курсу та конкурс стартапів EasyStart:

https://nuwm.edu.ua/nni-em/news/leghkij-start-rozpochav-svoju-robotu

https://nuwm.edu.ua/nni-em/news/vidbulasja-prezentacija-biznes-kursu-easystart

https://nuwm.edu.ua/nni-em/news/rezuljtati-biznes-kursu-easystart

https://nuwm.edu.ua/nni-em/news/navchaljnij-biznes-kurs-easy-start-zdobutki-i-perspektivi

https://www.youtube.com/watch?v=ipEA6nl5Sbk

Національний університет водного господарства та природокористування визначений як

базовий заклад вищої освіти для проведення І та ІІ Всеукраїнського студентського економічного

турніру Наказом № 141 від 06.02.2019 року Міністерством освіти та науки України та листом

№22.1/10-418 від 18.02.2020 року Державної наукової установи “Інститут модернізації змісту освіти”.
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І Всеукраїнський студентський економічний турнір пройшов успішно 18-19 квітня 2019 року. У

ньому взяли участь 30 команд (160 учасників) із 26 закладів вищої освіти. Географія учасників була

представлена 13 містами України: Вінниця, Житомир, Ірпінь, Київ, Львів, Маріуполь, Миколаїв,

Одеса, Покровськ, Рівне, Тернопіль, Харків, Хмельницький. Для проведення інтелектуальних двобоїв

було задіяно 50 суддів та 10 ведучих – науковці з Київського національного університету імені Тараса

Шевченка, Київського національного торговельно-економічного університету, Луцького

національного технічного університету, Східноєвропейського національного університету імені Лесі

Українки (м. Луцьк), Хмельницького національного університету, Сумського державного

університету, Національного університету «Львівська політехніка», Житомирського державного

університету імені Івана Франка, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка

Степана Дем’янчука (м. Рівне), Рівненського державного гуманітарного університету, Донецького

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг),

Донецького національного технічного університету (м. Покровськ), Національного університету

водного господарства та природокористування.

Проведення Другого Всеукраїнського Студентського Економічного Турніру планувалося 07–08

травня 2020 року в Національному університеті водного господарства та природокористування (м.

Рівне), але у зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією турнір не відбувся у 2020 та 2021 роках.

Вирішено переформатувати проведення Всеукраїнського студентського економічного турніру у

форматі бізнес-курсу та конкурсу стартапів EasyStart. Запрошуємо викладацький склад та студентство

вашого навчального закладу долучитися до 2 потоку бізнес-курсу та долучити команди до конкурсу

стартапів EasyStart.

Посилання на сайт: http://easystartua.com

Реєстрація на бізнес-курс EasyStart: https://forms.gle/Q4rJBM7k4cwJN4kJ9

Реєстрація на конкурс стартапів EasyStart: https://forms.gle/3k1HWQucrcrgxZXY7

З повагою,

заступник директора Навчально-наукового інституту
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