EBEC CHALLENGE ATHENS 2018
Πρόσκληση συµµετοχής στο διαγωνισμό μηχανικής EBEC Challenge Athens
στις 9 - 12 Μαρτίου του 2018.
Το Board of European Students of Technology (BEST), είναι ένας εθελοντικός, φοιτητικός,
ευρωπαϊκός, µη κερδοσκοπικός, µη κυβερνητικός και µη πολιτικός οργανισμός που
δραστηριοποιείται από το 1989. Διαμορφώνεται από 95 Local BEST Groups σε 33 χώρες
ενώ αριθμεί περισσότερα από 3.300 ενεργά μέλη. Με όραμα την ενίσχυση της
διαφορετικότητας και αποστολή την ανάπτυξη των φοιτητών, προσφέρει δυνατότητες
συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων μέσω των δράσεων του σε φοιτητές τεχνολογικών
ιδρυμάτων της Ευρώπης.
Ο διαγωνισμός μηχανικής EBEC (European BEST Engineering Competition) Challenge
είναι ο μεγαλύτερος διαγωνισμός μηχανικής που πραγματοποιείται από φοιτητές για
φοιτητές στην Ευρώπη και έχει ως στόχο την ανάπτυξη των ικανοτήτων των φοιτητών μέσα
από τη συνεργασία για την επίλυση ενός προβλήματος μηχανικής. Οι φοιτητές
διαγωνίζονται σε τετραμελείς ομάδες και επιλέγουν μεταξύ δύο κατηγοριών θεμάτων:
1. Case Study: Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να λύσουν ένα τεχνικό ή
επιχειρησιακό πρόβλημα. Στόχος είναι η εύρεση της βέλτιστης λύσης σε
συγκεκριμένες συνθήκες, με έμφαση στο θεωρητικό επίπεδο.
2. Team Design: Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να επιλύσουν ένα τεχνικό
πρόβλημα με τη δημιουργία μιας ειδικής κατασκευής. Στόχος είναι η πρακτική
εφαρμογή καινοτόμων ιδεών στα πλαίσια περιορισμένου χρόνου και υλικών.
Φέτος, στις 9 - 12 Μαρτίου, διοργανώνεται για όγδοη συνεχόμενη φορά ο τοπικός γύρος
του EBEC Challenge Athens. Οι νικητές του θα προκριθούν στην επόμενη φάση για να
διεκδικήσουν την πρώτη θέση στον πανελλήνιο γύρο του EBEC Challenge, που θα
πραγματοποιηθεί το Μάιο στη Θεσσαλονίκη, με φοιτητές από όλη την Ελλάδα.
➔ Είσαι λοιπόν φοιτητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, γεμάτος
καινοτόμες ιδέες;
➔ Θες να αναπτύξεις περαιτέρω τις γνώσεις και τις δεξιότητες σου;
➔ Είσαι έτοιμος για μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις;
Το EBEC Challenge Athens είναι αυτό που ψάχνεις!
Μη χάνεις χρόνο και δήλωσε συμμετοχή εδώ μέχρι την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018 ή
μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων!
Ανυπομονούμε να δούμε τις δυνατότητες σου!

