международно състезание за единадесетокласници

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ И ЦЕЛИ
За пета поредна година Американския университет в България (АУБ) организира AUBG MultiTalent
Quest – уникално по рода си международно мултидисциплинарно състезание за ученици от 11-и
клас, които владеят английски език на високо средно ниво, имат отлична обща култура, както и
познания и способности в множество академични, креативни и спортни дисциплини.
Срокът за кандидатстване за първи кръг, който се провежда изцяло онлайн, е 13-и април 2021.
Журито на Куеста ще покани 64 финалисти да премерят сили, доказвайки дарбите си в
математиката, дебатите, социалното предприемачество, както и изкуствата или спорта на 10-12
септември в Кампуса на АУБ в Благоевград.
Такса за участие в AUBG MultiTalent Quest 2021 няма. Нещо повече: АУБ поема разходите по престоя
и храната на 64-имата финалисти и техни придружители (един учител, родител или близък) за трите
дена на втория кръг на състезанието на 10-12 септември 2021 година в Kампуса на АУБ в
Благоевград.

НАГРАДИ
Участниците в AUBG MultiTalent Quest 2021 ще получат признание, популярност и награди. В
допълнение на това, победителите в отделните дисциплини на Втори кръг ще възнаградим с
ваучери за стипендии за бъдещото им следване в АУБ. Наградите са осигурени от Американския
университет в България и Асоциацията на възпитаниците на АУБ.

СТРУКТУРА НА СЪСТЕЗАНИЕТО


ПЪРВИ КРЪГ:
до 13 април кандидатите трябва да:
o

се регистрират и попълнят QuestForm – онлайн формуляр, който включва въпроси за
академичните таланти и личните интереси на кандидатите, както и попълване на среден
успех от 9-и и 10-и клас;
o изработят QuestCV – креативно 2-минутно видео CV;
o държат QuestTest – онлайн-тест по английски език и общообразователни предмети, който
ще получат след края на Първия рунд.


ВТОРИ КРЪГ:
на 10-12 септември в кампуса на АУБ в Благоевград или онлайн 64-те Куест-финалисти трябва да
се явят на:
Три задължителни дисциплини:
o Дебати на английски език: DEBATE, don’t hate;
o Математика: CharisMATHic Analysis;
o Социално предприемачество: SOCIAL CHALLENGE Hack.
Една от следните две избирателни дисциплини:
o Творчески и изпълнителски изкуства: ARTS on the Spot;
o Спорт: In the SPORTlight.

