
 



Reglene for  

ENHANCE STEM KONKURRANSE 

for jenter på videregående skole – Utgave 2022 

 

I. Generelle bestemmelser 
1. European Universities of Technology ENHANCE Allianse med følgende medlemmer: Technische 

Universität Berlin, Chalmers University of Technology, Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet, Politecnico di Milano, RWTH Aachen University, Universitat Politècnica de València 
og Warszawa teknologiske universitet er arrangør av konkurransen, heretter referert til som 
«Arrangør» eller «Partneruniversitet». 

2. Jenter på videregående skole i alderen 16-19 år fra Aachen, Berlin, Gøteborg, Milano, Trondheim, 
Valencia og Warsawa, heretter referert til som «deltagere», er konkurransens målgruppe. 
Arrangør kan henvende seg til alle videregående skoler I deres region eller land for å promoter 
konkurransen.  Skoler lokalisert i sosioøkonomisk vanskeligstilte områder bør (om mulig) 
prioriteres. 

3. Konkurransen er inndelt I to trinn i henhold til følgende tidslinje: 

a) Trinn 1: 8.mars 2022 – 06.mai 2022 

b) Trinn 2: 25.mai 2022 – 7.juni 2022 med en europeisk finale I Warszawa 7.-8.juni som del 
av konferansen “Women in Tech Summit” 

4. Vurdering 

a) Trinn 1 – konkurrentene vurderes av partnere, i separate prosesser for hvert universitet 
heretter referert til som "Universitetsjuryen». Universitetsjuryen avhenger av søkerens 
skole, land og region.  

b) Trinn 2 – konkurrentene vurderes av en felles ENHANCE-universitetsjury, heretter referert 
til som "ENHANCE-juryen" som består av representanter fra alle ENHANCE-universitetene 
og fra det operasjonelle kontoret i ENHANCE-alliansen. 

5. Regelverket spesifiserer rettighetene og forpliktelsene til deltakerne, arrangøren. 
6. Deltagelse I konkurransen er gratis.  

 
 

II. Målet med konkurransen 
1. Hovedmålet med konkurransen er å promotere høyere utdanning innenfor STEM-fagene 

(naturvitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk) og oppmuntre jenter på videregående 
skole til å søke seg inn på disse fagene på et av partneruniverstetene.  

2. Et annet mål med konkurransen er å fremme ideen om ansvarlig ingeniørvirksomhet som 
kobler tradisjonelle ingeniørfag med sosiale og miljørelaterte spørsmål. 

3. Deltakerne skal foreslå konkrete løsninger på lokale miljøproblemer. Løsningen bør inkludere 
prinsippene til STEM og være nært knyttet til FNs bærekraftsmål: Mål 11: Bærekraftige byer 
og samfunn eller mål 13: Klimahandling. 

 

III. Participants 
1. Konkurransen er for individuelle deltagere og det er ikke mulig å delta i lag. 
2. Det er ingen begrensning på antall deltagere pr skole. 

3. Hver deltaker kan bare sende inn ett forslag, bestående av en søknad og en video. 
4. For trinn 1 kan søknadene og videoene sendes inn på engelsk eller på språket til deltakerens 

morsmål. 

5. Trinn 2 av konkurransen gjennomføres kun på engelsk. Det nødvendige språknivået til 
deltakeren må minst tilsvare B1 i henhold til CEFR (lenke: 
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-
descriptions  

6. Alle deltakere som av universitetsjuryen vurderes som kvalifisert for trinn 2, sammen med en 
ledsager (en forelder, en juridisk representant, en lærer) vil motta: 

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions


a) et engangsbeløp til reise- og oppholdskostnader for finalen i Warszawa dekket fra budsjettet 
til det individuelle partneruniversitetet (to-netters opphold, fra 6. til 8. juni 2022) 
b) inngangsbilletter til den europeiske finalen i Warszawa  

7. Ingen andre kostnader refunderes.  

 
IV. Søknadskrav og vurderingskriterier. 
 

1. For trinn 1 må deltageren innen 06.mai 2022 sende inn følgende via nettsiden til 
konkurransen: 
a) Et søknadsskjema; 

b) En video på 60-180 sekunder som presenterer ideen til løsningen. Videoen skal lastes opp 
til You Tube eller Vimeo-plattformen med minimum 720 px oppløsning. Legg lenken til 
videoen ved søknadsskjemaet. 

2. Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet. 
3. Ved å sende inn søknadsskjemaet aksepterer deltakeren alle konkurranseregler. 

4. Foreldre eller juridiske representanter for deltakere under 18 år er forpliktet til å bekrefte 
deres samtykke til mindreårige deltakeres involvering i konkurransen ved å sende inn utfylt 
samtykkeskjema til enhance.stem@pw.edu.pl.  

5. For trinn 1 vurderer universitetsjuryen de innsendte søknadene og velger ut vinnere for trinn 
2. 

6. Alle deltakere skal informeres om resultatene av trinn 1 via e-postadresse oppgitt i 
registreringsskjemaene deres. 

7. På trinn 1 vil søknader bli vurdert på grunnlag av følgende vurderingskriterier: 
 

Etterlevelse av 
mål for 

bærekraftig 
utvikling og 

effekt 

Innovasjon og anvendt teknologi Gjennomførbarhet
og mulig 

implementering 

Presentasjon av 
ideen 

Vekting: 25% Vekting: 35% Vekting: 20% Vekting: 20% 

1. Etterlevelse av 
Bærekraftsmå
lene 11 eller 
13 

 

2. Hvor relevant 
er 
problemstillin
gen for 
lokalbefolknin
gen?  

1. Hvor innovativ er løsningen? 
 
2. På hvilken måte har den 

foreslåtte løsningen en positiv 
innvirkning på lokalmiljøet? 

 
3. Hva slags teknologi benyttes 

og hvordan brukes 
teknologien i løsningen? 

 
4. På hvilken måte er teknologien 

som benyttes bærekraftig, 
både sosialt og miljømessig? 

 
5. Hvordan inkorporerer 

løsningen STEM-fagene? 

1. Er ideen 
gjennomførbar? 

 
2. På hvilke måter 

kan ideen 
implementeres? 

 
3. Hvilke 

begrensninger 
har ideen? 

1. Hvor tydelig 
presenteres 
løsningen? 

 
2. Hvilke verktøy 

benyttesfor å 
presentere 
ideen? 

 

8. For trinn 2 skal deltageren: 

a) sende inn sitt forslag innen 25.mai ved å laste opp på konkurransens nettside en 3-
minutters endelig presentasjon av løsningen som skal vises til ENHANCE-juryen i 
Warszawa  

b) utarbeide og presentere løsningsmodellen i henhold til den detaljerte informasjonen som 
finnes på konkurransens nettside. 

9. Deltakere som er kvalifisert for trinn 2 vil bli utstyrt med: 
a) En nettbasert veiledning på engelsk om presentasjonsteknikker 

mailto:enhance.stem@pw.edu.pl


b) den individuelle støtten fra ENHANCE-ambassadører – studenter fra ENHANCE-
partneruniversiteter. 

10. For trinn 2 skal ENHANCE juryen vurdere presentasjonene og nominere tre prisvinnere I 
henhold til følgende kriterier: 
 

Kvaliteten på 
modellen som 
presenterer 
løsningen 

Innovasjon og 
benyttet teknologi 

Gjennomførbarhet og 
mulig implementering 

Presentasjonsferdig
heter 

Vekting: 30% Vekting: 30% Vekting: 20% Vekting: 20% 

 
11. Avgjørelsene til universitetsjuryen og ENHANCE-juryen er endelige og kan ikke ankes. 

 
V. Premier 
1. Premier for konkurransen: 

a) ørsteplass – Merkede bærbare + To Interrail Global-Pass (togbillett til vinneren + 

medfølgende voksen, valid for 33 countries, 2nd class, 15 dager innen 2 måneder, 

totalpris 863€) + et besøk på et valgfritt ENHANCE-universitet + overnatting og 
måltider opptil 800 EUR. 

b) andreplass - Merkede bærbare + To Interrail Global-Pass (togbillett til vinneren + 
medfølgende voksen, valid for 33 countries, 2nd class, 10 dager innen 2 måneder, 
totalpris 702 €) + et besøk på et valgfritt ENHANCE-universitet + overnatting og 
måltider opptil 600 EUR. 

c) tredjeplass - Merkede bærbare + To Interrail Global-Pass (togbillett til vinneren + 
medfølgende voksen, valid for 33 countries, 2nd class, 7 dager innen 1 måned, 
totalpris 586 €) + et besøk på et valgfritt ENHANCE-universitet + overnatting og 
måltider opptil 400 EUR. 

 
2. Hver deltaker er forpliktet til å betale skatt på prisen selv i samsvar med lovgivningen i landet 

som betaler for prisen. I dette tilfellet skal avtaler om å unngå dobbeltbeskatning mellom 
republikken Polen og deltakerens skattemessige hjemland gjelde 
 

3. Universitetsbesøket skal inkludere 2 netters opphold i den aktuelle ENHANCE universitetsbyen 
og et studiebesøk ved det respektive ENHANCE universitetet + omvisning på campus. 

4. Prisvinnerne kan benytte seg av reisen i inntil 11 måneder etter konkurransen. 

5. Premien er personlig og ikke-overførbar kan ikke overdras til en tredjepart på vegne av 
deltageren. 

6. Resultater av konkurransen skal publiseres innen 8.juni 2022 på arrangørens nettside. 
 

VI. Deltagernes ansvar 

1. Deltakere som er kvalifisert for trinn 2, må selv sjekke og overholde reisekravene og COVID-
19-restriksjonene for Polen. Mer informasjon finner du på 
https://www.gov.pl/web/coronavirus/temporary-limitations.  

2. Alt innsendt materiale må overholde kravene til etiske standarder når det gjelder språk, visuelt 
innhold og eiendomsrettigheter. Unnlatelse av å etterleve disse betingelsene vil resultere i at 
deltakeren diskvalifiseres.  

3. Hver deltaker er pålagt å gi samtykke gratis, uten noen tidsmessige eller territorielle 
begrensninger ved å bruke materialet som sendes inn/inkludert video og bildet fra 
fotografiene tatt under konkurransen av arrangøren eller bestemte partnere/ for 
markedsførings- og reklameaktiviteter til arrangøren , Partners og ENHANCE Alliance, dvs. for 
å publisere videoen og bildene på konkurransenettstedet eller Alliance-nettstedet, i reklame- 
og reklamemateriell og på sosiale mediekanaler til de aktuelle Partnerne og ENHANCE 
Alliance. 
 

Vedlegg 1 Søknadsskjema på nettside 
Vedlegg 2 Samtykkeskjema for foresatte/ juridisk representant på nettside 

https://www.gov.pl/web/coronavirus/temporary-limitations


Vedlegg 3 Prosessering av personlige opplysninger på nettside 


