
TEKMOVANJE ŠTUDENTSKIH 

PRISPEVKOV 2019 

(IEEE Student Paper Competition – SPC) 

 

Študentom elektrotehnike, računalništva in informatike ter njihovim mentorjem! 

 

IEEE po vsem svetu že vrsto let vzpodbuja sodelovanje študentov tako v industriji kot v 

znanstvenem in akademskem okolju. K slednjemu še toliko bolj pripomorejo vsakoletna 

tekmovanja študentskih prispevkov. Organizirana so v dveh stopnjah: 

• Tekmovanje študentske veje (navadno za vsako univerzo) 

• Regijsko tekmovanje (R8: Evropa, Afrika in Azija brez Daljnega vzhoda) 

 

V času od 23. 9. do 24. 9. 2019 bo v Portorožu potekala že 28. Elektrotehniška in 

računalniška konferenca – ERK 2019 v organizaciji Slovenske sekcije IEEE. Kot vsako leto 

bosta v okviru konference potekali tekmovanji prispevkov študentov iz Ljubljane in 

študentov iz Maribora. Tekmovanje je odprto tudi za vse druge dodiplomske in 

podiplomske študente elektrotehnike in računalništva ter z njima povezanih strok na vseh 

slovenskih univerzah, ki niso diplomirali ali magistrirali na drugi bolonjski stopnji 

pred 30. 9. 2018. 

Tekmovanji bosta hkrati tudi izbira slovenskih predstavnikov za tekmovanje IEEE Regije 8, 

ki obsega Evropo, Afriko in Azijo brez Daljnega vzhoda, kjer so se naši študentje pogosto 

uvrščali na vodilna mesta. Po en najboljši prispevek iz vsake študentske veje (Ljubljana 

/ Maribor) se bo uvrstil na regijsko tekmovanje, ki bo potekalo v okviru konference 

MELECON 2020, Palermo, Italija – najboljših 5 na regijskem nivoju si prisluži predstavitev 

svojega dela na omenjeni konferenci, kjer stroške v celoti krije IEEE, najboljši trije pa tudi 

denarne nagrade. 

 

Pogoja za sodelovanje na tekmovanju sta: 

• oddaja prispevka (4 strani) do 5. 7. 2019 

• članstvo v sekciji IEEE – ob oddaji prispevka je potrebna navedba članske št. 

Za pripravo prispevkov uporabite format konference ERK. Prispevke oddajte preko spletne 

strani https://erk.fe.uni-lj.si/erk19.html z oznako »Študentsko tekmovanje IEEE«. 

Prispevki bodo objavljeni v konferenčnem zborniku. 

Prispevki za tekmovanje so oproščeni plačila kotizacije na konferenci ERK. 

Vsak kandidat poleg zbornika prejme tudi potrdilo o sodelovanju na konferenci. 

Na ustno predstavitev, ki bo potekala v ponedeljek, 23. 9. 2019, bo žirija povabila 

največ 10 najbolje ocenjenih prispevkov. 

Razglasitev rezultatov tekmovanja študentskih prispevkov bo v sklopu konferenčne 

večerje, 23. 9. 2019. 

 

https://erk.fe.uni-lj.si/erk19.html


Dodatna navodila: 

• Ob oddaji prispevka morate navesti svojo člansko številko. V kolikor niste član 

IEEE, se morate pred oddajo registrirati. Postopek je kratek in povsem elektronski: 

http://ieee.org/join/  

• Če vaše delo predstavlja del večjega projekta raziskovalne skupine, v prispevku 

poudarite originalnost vašega dela, delo drugih pa opišite le v obsegu, 

potrebnem za razumevanje celotnega konteksta. 

• V prispevku je zabeležen samo en avtor – študent, ki sodeluje na tekmovanju in 

bo v primeru, da pride prispevek v ožji izbor regijskega tekmovanja, prispevek 

zastopal na tekmovanju. Mentorji, sodelavci in drugi avtorji so zabeleženi v 

zahvali. 

• Pisni izdelki so lahko v slovenskem ali angleškem jeziku, govorni in predstavitveni 

jezik na konferenci ERK je slovenski ali angleški, na regijski konferenci pa angleški. 

 

V primeru vprašanj se obrnite na:  

Timotej Gruden, Student Counselor, e-pošta: timotej.gruden.si@ieee.org 

 

Pomembni datumi: 

5. 7. 2019 Oddaja prispevka (4 strani) 

23. 9. 2019 Predstavitev na konferenci ERK 2019 

poletje 2020 Regijsko tekmovanje na konferenci EUROCON 2020 

 

 

Ljubljana, 20. 5. 2019 

http://ieee.org/join/
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