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Лист № 17/12/20 від 21 жовтня 2020 р.

Керівникам ЗВО України

Запрошення на участь у студентському кейс-чемпіонаті
Hack the process
від банку Credit Agricole Bank

Кейс-спільнота CASERS розпочинає новий сезон викликів для студентів і
продовжує інформувати провідні ЗВО та викладачів-новаторів України про
можливості для практичної освіти від представників бізнесу та органів державної
влади.
Запрошуємо ваших студентів та викладачів ІТ та економічних спеціальностей
взяти 
участь у студентському кейс-чемпіонаті Hack the process від банку Credit
Agricole Bank.
Проєкт буде цікавий для студентів ІТ, математичних та економічних
спеціальностей, а також для всіх, хто цікавиться технологічними та FinTech
рішеннями.
Під час вирішення кейсу кожен учасник зможе спробувати свої сили у
розв'язанні реальних задач Банку та виграти цінні подарунки.

Зокрема учасникам запропоновано обрати собі роль у кейсі та подати рішення
за одним із напрямків:
Бізнес-аналітик (BA)
Менеджер Проєкту (PM)
Розробник (DEV)
Інженер з інтеграції та автоматизації (DevOps)

📌
📌
📌
📌
➔

Для викладачів та вашого навчального закладу кейс-чемпіонат — це можливість:
користуватися готовими завданнями для онлайн навчання;

➔
поглибити співпрацю з міжнародним банкомCredit Agricole Bank;
➔
дати можливість студентам розв'язувати реальні задачі від бізнесу;
➔
обмінятись досвідом зі спеціалістами Банку;
➔
додати інтерактив у навчальний процес та створити додаткову мотивацію для
студентів.
Що отримають учасники?
➔
досвід вирішення реальної бізнес-задачі;
➔
можливість застосувати здобуті у ЗВО знання на практиці;
➔
можливість спілкування зі спеціалістом Банку під час навчальних вебінарів та
індивідуальних консультацій;
➔
можливість на реальному проєкті розвинути свої hard-skills та soft-skills;
➔
оплачуване стажування в головному офісі банку з можливістю подальшого
працевлаштування;
➔
переможці отримають грошову винагороду та сувеніри від банку
Умови участі:
1. Брати участь можна командою у складі 1 – 4 осіб.
2. Брати участь можуть студенти та випускники 2019 року, які бажають розвиватись в
ІТ-галузі
Графік вирішення:

19 жовтня

Відкриття реєстрації

🚀

Реєструйся, дивись деталі кейсу та починай вирішення
Брати участь можна самостійно або в команді до 4-х чол.
Спілкуйся
та
знаходь
однодумців
у
чаті:
https://t.me/hacktheprocess

👨💻 Тема: IT PMO in Credit Agricole Ukraine
03 листопада

Зустріч з експертом

Спікер: Суслов Олексій — Начальник Управління
проектного та релізного менеджменту Банку
Початок о 17.00
Приєднатися до події у ZOOM:https://zoom.us/j/4844233957

Зустріч з експертом

Тема: Digital трансформація зсередини.
Використання хмарних рішень в умовах українського
банкінгу. Спікери:
 Остахова Надія — Директор Департаменту ІТ
розробки
 Книр Андрій — Заступник директора департаменту
ІТ розробки
Початок о 17.00
Долучитися до події у ZOOM:https://zoom.us/j/4844233957

09 листопада

Індивідуальні

20 листопада

консультації

В цей період ментори від Банку допоможуть розробити
рішення та знайти відповіді на важкі питання!
Реєструйся
на
консультацію
вже
зараз

05 листопада

👩💻
👨💻

💡

https://bit.ly/3dy8c5S
29 листопада

Дедлайн

⏰

Останній день прийому рішень.

02 грудня

Визначення фіналістів

Будуть відомі імена фіналістів

04 грудня

Фінал

🏆

Фіналісти презентують свої рішення (online). Фідбек для
всіх учасників. Урочиста церемонія нагородження та
нетворкінг.

Деталі можна знайти за посиланнями:
Головна сторінка конкурсу:https://bit.ly/31tBA8B
Подія у facebook: https://bit.ly/34gtCS8
Чат у Telegram: https://t.me/hacktheprocess
Переглянути кейсове завдання у розділі «Кейс. Повний опис»:https://bit.ly/34iazXA
Контакти організаторів:
Email: 
support@casers.org.
Додаток 1: Умови проведення конкурсу.

Э. Урсалов

Керівник CASERS

—

Додаток 1

Студентський кейс-чемпіонат Hack the process
від Credit Agricole Bank
УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ
1. Організатори конкурсу:Credit Agricole Bank — один з найнадійніших та найстабільніших банків в
Україні.
2. Офіційна web-сторінка конкурсу представлена на web-порталі для вирішення кейсів casers.org за
посиланням: https://bit.ly/31tBA8B
3. Брати участь у конкурсі можуть студенти ЗВО України та випускники 2019 рр. ІТ, математичних
та економічних спеціальностей.
4. Брати участь можна індивідуально або у команді від 1 до 4 людей.
5. Дедлайн подачі ідеї: 29 листопада 2020, 23:59. Рішення, надіслані після дедлайну, до розгляду у
конкурсі не приймаються. Повний графік проведення конкурсу опублікований на сторінці кейсу
на сайті casers.org. Організатори зберігають за собою право у разі необхідності змінювати графік
проведення конкурсу, повідомляючи про це учасників за допомогою сповіщення на платформі
сasers.org.
6. Конкурс проходить по всій Україні.
7. Команди-фіналісти будуть запрошені на фінал конкурсу який буде проходити в онлайні.
8. Фіналісти отримають сертифікати, які підтверджують участь у конкурсі.
9. Учасники мають можливість впродовж усього періоду вирішення кейсу робити запити на
додаткову інформацію та ставити запитання представникам компанії. Здійснення запиту можливе
у кабінеті кейсу в розділі «Запитання та відповіді» на сайті casers.org.
10. Учасники «Студентський кейс-чемпіонат Hack the process від Credit Agricole Bank» добровільно
дозволяють використовувати результати своєї роботи над кейсом організаторам конкурсу
(авторські права на роботу належать учасникам). Організатори залишають за собою право
використовувати ідеї та пропозиції учасників надалі у своїй роботі.
11. У випадках, коли учасники-фіналісти не виходять на зв’язок з організаторами, їхні результати
анулюються.
12. Організатори конкурсу мають право виключити з переліку учасників команди, які не відповідають
вимогам конкурсу.
13. Організатори залишають за собою право змінювати призовий фонд конкурсу.

14. Організатори зобов’язуються в повному обсязі надавати учасникам інформацію стосовно
конкурсу через основну сторінку конкурсу – https://bit.ly/31tBA8B
та чат проєкту —
https://t.me/hacktheprocess.

З організаційних питань звертайтеся до служби підтримки CASERS:
Email: 
support@casers.org

Довідка про Credit Agricole Bank
ІТ команда Credit Agricole Bank — це команда професіоналів, яка займається десятками систем і платформ розробки. Фахівці банку
створюють і вдосконалюють продукти та сервіси для клієнтів. ІТ-команда розвиває технологічну платформу, автоматизує щоденні операції
для клієнтів та співробітників. Саме тому IT департамент Credit Agricole Bank — один із ключових драйверів технологічного розвитку одного
з найнадійніших та найстабільніших банків в Україні.
Chatbots, Microservices, Cloud, Docker, CI\CD, DevOps, RPA — це сучасність, з якою ми вже працюємо. Machine Learning, Artificial
Intelligence, BigData, Open Banking — пріоритети на 2020-2022 роки.
Ми змінюємо підходи та запроваджуємо новітні технології. Приєднуйся!
«Все починається тут!»
Наш банк — це компанія можливостей! У Креді Агріколь Банку для вас відкриється безліч перспектив: від кар’єрного зростання, реалізації
власного потенціалу, саморозвитку до розширення навичок та міжнародного досвіду. Нам важливо, щоб кожен міг рости, рухатися вперед і
чітко бачити майбутній кар’єрний шлях. Ми у Креді Агріколь Банку високо цінуємо знання та досвід кожного і прагнемо, щоб ви відчували
себе частиною єдиної команди. Ми щодня піклуємося про добробут, комфорт, здоров’я та безпеку кожного співробітника. Понад те, ми
дбаємо про розширення кругозору, дозвілля та активний спосіб життя нашої команди, організовуючи безліч тренінгів, спортивних та
корпоративних заходів. Мистецтво творити разом, єднати енергію кожного, надихати та усвідомлювати цінність команди — в основі нашої
внутрішньої культури. Сподіваємося, ви з нами? Адже все починається тут!
Креді Агріколь Банк — це сучасний універсальний банк та найстарший іноземний банк в Україні. Власником банку є одна з найбільших
фінансових груп світу — Credit Agricole (Франція).
Креді Агріколь Банк працює на фінансовому ринку України з 1993 року та пропонує повний спектр банківських послуг корпоративним
клієнтам та фізичним особам, включаючи преміум-клієнтів.
Згідно з класифікацією Національного банку України, Креді Агріколь Банк належить до групи найбільших банків і займає 9 місце за
обсягом активів серед банків України.
Креді Агріколь Банк належить до найнадійніших та найстабільніших банків в Україні, про що свідчать найвищий можливий національний
довгостроковий рейтинг Fitch в Україні — AAA, лідерські позиції в рейтингах стійкості банків, надійності банківських вкладів, а також
відзнаки провідних українських періодичних видань.
У складі потужної команди Креді Агріколь Банку понад 2400 співробітників, які поділяють цінності банку, є справжніми професіоналами та
дбають про високу якість обслуговування клієнтів.

Довідка про CASERS
Конкурс розміщено на web-платформі для взаємодії навчальних закладів та бізнесу CASERS.org, що реалізується за сприяння Міністерства
освіти та науки України. Використання реальних кейсів від бізнесу в освітніх програмах ЗВО рекомендовано Інститутом модернізації змісту
освіти МОН України.
Відповідно до ст.54 Закону «Про освіту», викладачі ЗВО можуть використовувати реальні кейси у своїх освітніх програмах для поглиблення
співпраці з бізнесом та органами влади та коригувати свої програми відповідно до потреб ринку. Кейс може бути включено викладачем до
навчальної програми замість реферату/курсової чи іншої самостійної роботи, або розглянуто зі студентами на практичних та/чи семінарських
заняттях.
Офіційний сайт www.casers.org
. Електронна пошта для зв'язку support@casers.org
Контакти для зв’язку Telegram | Viber: +38 (050) 056 27 70

