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Cuvânt înainte din partea noastră

Board of European Students of Technology este o
organizație studențească la nivel european ce se axează pe
dezvoltarea studenților, oferindu-le 3 mari servicii: suport în
carieră, educație complementară și implicare în educație.
Aceste legături au fost formate în urma colaborării cu
entitățile externe în cadrul evenimentelor cum este BEST Training
Week, în cadrul căruia studenții au beneficiat de sesiuni de
training gratuite din partea unor traineri calificați, sau European
BEST Engineering Competition, în cadrul căruia studenții au avut
șansa să aplice cunoștințele dobândite în timpul facultății..
În fiecare an, noi ne dorim să oferim o calitate din ce în ce
mai bună, pentru a atrage cât mai mulți studenți și pentru a
spori interesul acestora pentru activitățile extracuriculare.
Același lucru ni-l dorim și pentru anul ce urmează, sperăm
să aducem mai multe companii în cadrul evenimentelor, să
creștem numărul de studenți participanți și să ne implicăm mai
mult în probleme ce țin de universitate și educație.
Andrada Melinda Gherghel
Președinte BEST Brașov
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Board of European Students of Technology

Board of European Students of Technology, pe scurt BEST,
este o organizație studențească la nivel european, non-profit,
apolitică și non-reprezentativă, care se adresează studenților de
la universitățile tehnice. În cadrul acesteia activează aproximativ
3 600 de voluntari, membri ai grupurilor locale BEST în 95 de
universități tehnice în 33 de țări.
Începând cu 1989, Board of European Students of
Technology participă la viața educațională a studenților din
domeniul tehnologiei prin educație complementară, suport
în carieră și dezvoltarea sistemul educațional european.
Prin oportunitatea de a participa la simpozioane academice
și evenimente educaționale, Board of European Students
of Technology promovează dezvoltarea unei conștiințe
internaționale, încurajează mobilitatea europeană, relațiile
interculturale și comunicarea.
BEST reprezintă pentru studenții europeni șansa unei
educații complementare, toate activitățile fiind realizate voluntar
de către studenți și pentru studenți.
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BEST Brașov

În iulie 1997, spiritul BEST a ajuns în Braşov, rezultând
ceea ce astăzi numim BEST Braşov. De 19 ani oferim studenţilor
braşoveni şanse de a călători şi a cunoaşte Europa și de a vorbi
cu reprezentanţi ai companiilor multinaţionale. Reuşim să facem
acest lucru prin diversitatea de evenimente pe care le organizăm
an de an, cu o echipă unită, motivată, cu experienţa dobândită pe
parcursul anilor şi cu dorinţa de a aduce o schimbare în ceea ce
înseamnă viaţa studenţească.
În fiecare an încercăm să ne autodepăşim în crearea cât mai
multor oportunităţi pentru dezvoltarea abilităţilor şi cunoştinţelor
studenţilor braşoveni. Acestea sunt concretizate în evenimentele
marca BEST Braşov.
Prezenţa BEST Braşov în universitate a însemnat în primul
rând deschiderea acesteia către Europa precum şi începerea unui
parteneriat cu 94 de universităţi europene. Pe lângă aceasta,
BEST Braşov a deschis calea pentru colaborări pe termen lung
între universitate şi companii, dar şi implicarea în evenimente
unice atât pentru organizație cât şi pentru universitate.
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BEST Training Week

BEST Training Week este un eveniment educațional ce
constă în desfășurarea unor sesiuni de training pe parcursul unei
săptămâni pentru studenții de la Universitatea Transilvania din
Brașov şi care contribuie la dezvoltarea și pregătirea personală a
acestora în vederea inițierii într-o carieră de succes.
Ediţia a VI-a a fost organizată cu sprijinul Universităţii
Transilvania şi a avut loc în perioada 19-23 octombrie 2015 la
Aula Universităţii, adunând laolaltă 147 de studenţi la 11 sesiuni
de training.
Următoarea ediţie a fost organizată în perioada 14-18
martie 2016 împreună cu Universitatea Transilvania la Aula
Universităţii. La această ediţie au fost prezenţi 155 de studenţi
la 11 sesiuni de training.
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EBEC Brașov

European BEST Engineering Competition (EBEC) oferă
posibilitatea tuturor studenţilor de a-şi folosi cunoştinţele
teoretice obţinute în timpul facultăţii. În cadrul acestui
eveniment participanţii sunt provocaţi în cadrul unei din cele
două probe să construiască un prototip sau să rezolve o
problemă a societăţii. În acest fel ne asigurăm că EBEC este
un proiect care atinge toţi studenţii de la inginerie, indiferent
de specializarea lor şi este capabil să le ofere o calitate bună
a conţinutului care îi poate ajuta să se dezvolte într-un mediu
internaţional.
Ediţia a VIII-a a evenimentului a avut loc, cu sprijinul
Universităţii Transilvania, în perioada 16-20 noiembrie 2015 şi a
adunat laolaltă 120 de studenţi de la inginerie ce au concurat în
decursul celor 5 zile la probele competiţiei, echipele câştigătoare
mergând mai departe la etapa regională ce a avut loc în perioada
21-25 aprilie 2016 la Cluj Napoca.
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BEST Information Technology

Tehnologia a jucat un rol major în fiecare industrie și
sector de business din Brașov, lucru care a condus la iniţierea şi
dezvoltarea acestui eveniment. BEST Information Technology
(BIT) este un festival IT care vine ca un răspuns la interesul
sporit al brașovenilor față de acest domeniu.
BEST Information Technology are ca scop crearea unei
legături între companiile din domeniul IT, mediul universitar și
publicul brașovean prin interacțiunea directă realizată în cadrul
activităților pe care acesta le presupune: prezentări de produse,
proiecte, workshop-uri și competiții.
Această ediţie a evenimentului a fost organizată cu sprijinul
Universităţii Transilvania şi a avut loc în perioada 11-15 aprilie
2016 la Aula Universităţii. La eveniment au participat 143 de
studenţi la 8 sesiuni pe diverse teme din domeniul IT.
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Romanian Board Training

Romanian Board Training este un eveniment intern BEST
ce a fost organizat anul acesta în Braşov cu sprijinul Universităţii
Transilvania.
Acest eveniment a adunat la un loc, pentru 5 zile,
reprezentanţi din conducerea veche şi nouă din fiecare grup
local BEST din România şi Republica Moldova (Braşov, Bucureşti,
Cluj, Chişinău, Iaşi şi Timişoara) cu scopul principal de a pregăti
noua generaţie de leaderi la nivel naţional a organizaţiei pentru
viitoarele mandate.
Totodată, în cadrul evenimentului au fost discutate
problemele ce le pot întâmpina participanţii în noul an de
mandat şi li s-au oferit cunoştinţele de care au nevoie prin
diferitele sesiuni de training.
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Summer Course

Summer Course este un eveniment academic organizat
de BEST Braşov în fiecare an în care studenţii din toată Europa
iau parte la cursuri de specialitate susţinute de profesori de
la Universitatea Transilvania. La finalul cursului, participanţii
primesc un certificat şi un număr de credite ECTS care atestă
acel curs.
Pe perioada evenimentului, participanţii ajung să cunoască
studenţi din toată Europa, au parte de activităţi de cunoaştere
a obiceiurilor şi a preparatelor tradiţionale şi îşi dezvoltă foarte
mult abilităţile de comunicare în limba engleză.
Anul acesta, 23 de studenţi europeni din Belgia, Croaţia,
Cehia, Germania, Macedonia, Polonia, Portugalia, Rusia, Serbia,
Spania, Ucraina şi Ungaria au participat la un curs de specialitate
“Renewable energy systems in sustainable communities” care a
avut loc în perioada 10-20 iulie 2016.
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Highlanders of Transylvania

Highlanders of Transylvania este un curs de vară nonacademic aflat la cea de-a cincea ediție care a adunat în total
un număr de 20 studenți europeni, uniți de aceeași pasiune, și
anume iubirea pentru natură și setea de aventură. Împărtășind
acest hobby, ei s-au îmbarcat într-o călătorie de neuitat,
cățărându-se de pe un munte pe altul.
Evenimentul a fost organizat anul acesta cu sprijinul
Universităţii Transilvania din Braşov în perioada 10-20 iulie
2016.
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