
1-кезең
1. Байқаудың анонсы

-www.kazenergy.com

-facebook kazenergy

-Instagramm @grant_kazenergy -

Анонс - 4 апреля 2022

2.Онлайн-тіркеу
www.kazenergy.com -

11 сәуірден 11 мамырға дейін

3. Командаларды тіркеу туралы
баспасөз хабарламасы- 12
мамыр

4. Командаларға тіркелгеі туралы
хабарлау-

13 мамырға дейін

2-кезең
1.Жоба паспорттарын әзірлеу– 16
мамырдан 10 шілдеге дейін

2. «Shell NXplorers» сыни ойлау
дағдыларын дамыту жөніндегі
тренингке қатысу*– 2 - 3 маусым

3. Тәуелсіз сарапшылар тізімін
қалыптастыру– 24 маусымға дейін

4. Байқауды ұйымдастырушының e-
mail-іне жобалардың паспортын
қазақ, орыс тілдерінде ұсыну- – 5
шілдеге дейін

5. Тәуелсіз сарапшылармен шарт
жасасу–

5 шілдеге дейін

6. Байқаудың қазылар алқасының
құрамын қалыптастыру–

15 шілдеге дейін

3-кезең
1. Жобалардың паспорттарын әзірлеу
бойынша конкурс шарттарына сәйкес
келетін командалардың тізімін
қалыптастыру

15 шілдеден 22 шілдеге дейін

2.Тәуелсіз сарапшылардың жұмысы–

22 шілдеден 15 тамызға дейін

3. Конкурстың жартылай финалына
командалар тізімін қалыптастыру– 16
тамыздан 18 тамызға дейін

4. Жартылай финалист командалардың
тізімін ұйымдастырушы және демеуші
сайтында, әлеуметтік желілерде
жариялау- 19 тамыз

5. Қазылар алқасының мүшелеріне
паспорттарды, сараптамалық
қорытындыларды, бағалау парақтарын
жіберу– 19 тамыздан 23 тамызға дейін

6. Видеопрезентациялар жасау
бойынша жеткізушілердің
деректемелерін жинау– 19 тамыздан
24 тамызға дейін

7. Ұйымдастырушылар мен
жеткізушілер арасында шарттар
жасасу–

25 тамыздан 31 тамызға дейін

8. Видеопрезентация бойынша
командалардың жұмысы– 1
қыркүйектен 20 қыркүйекке дейін

9.Жартылай финалист командалардың
вебинарға қатысуы* - 29 тамыз

4-кезең
1. Видеопрезентация жинау – 20
қыркүйекке дейін

2. Жобалардың паспорттарын
қорғауға жартылай финалист
командалардың қатысатыны
туралы жоғары оқу орындарына
хаттар жіберу-

1 қыркүйекке дейін

3. Командалардың жеребесін өткізу
(онлайн/оффлайн) – 28/29
қыркүйек*

4. Байқаудың жартылай финалы
мен финалын өткізу– 29 қыркүйек

5**. Жеңімпаз командаларды
жариялау - 30 қыркүйек*

6. Ұйымдастырушының сайтындағы
және әлеуметтік желілердегі
жеңімпаздар туралы ақпарат–
қыркүйек-қазан*

2017 жылдан бері бірлескен жоба

Student Energy Challenge - 2022

*өткізу күндері мен мерзімдері шамамен көрсетілген және оларды конкурсты

ұйымдастырушылар өзгерте алады (демеушімен келісім бойынша)

** конкурстың жүлде қоры (зерттеуге грант)

www.kazenergy.com +7 717 2 79-01-87

e-mail: sech2022@kazenergy.com

http://www.kazenergy.com/

