EBEC BRNO 2013
EBEC Brno 2013 - Ukaž, co Umíš
Studentská organizace BEST Brno dává již po 5. studentům VUT šanci prezentovat své znalosti
nabyté studiem ve spojení s vlastní kreativitou před zástupci firem, ale i před svými učiteli.
S příchodem letního semestru akademického roku 2012/2013 se na fakulty VUT v Brně opět vrací
inženýrská soutěž pro studenty - EBEC Brno. Čtyřčlenné týmy studentů budou moci navzájem změřit síly ve
dvou, už z minulých let známých, kategoriích Team Design a Case Study.
V rámci velkého zájmu z minulých ročníků se organizátoři BEST Brno rozhodli rozšířit trio fakult (Fakulta
strojního inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Fakulta informačních
technologií), kde probíhaly fakultní kola, o další, a to Fakultu stavební. Soutěžící tak budou mít možnost
prezentovat své znalosti a dovednosti v další, pro EBEC Brno nové, oblasti.
Z důvodu rozšíření soutěže bylo nutné změnit i její časovou organizaci a to tak, že z původního jednoho
soutěžního týdne budou dva. První fakultní kolo se uskuteční v pondělí 18. 2. 2013 na FAST a následně
druhé v úterý 19. 2. 2013 na FIT. Soutěž bude pak opět pokračovat v pondělí 25. 2. 2013 na FSI a v úterý
26. 2. 2013 na FEKT. Vítězné týmy z jednotlivých fakult se sejdou ve čtvrtek 28. 2. 2013 v IO Kolejní 4,
kde již tradičně proběhne finále.
Soutěž bude probíhat jak minulá léta ve spolupráci s partnery, kteří budou dodávat jednotlivé zadání pro
soutěžící a během samotné soutěže budou probíhat jejich prezentace. To znamená, že EBEC není jen pro
ty, kteří budou vytáčet své mozkové závity na maximum při klání v těžkých bojích, ale i pro všechny, kteří
mají zájem dozvědět se co to více o společnostech, kde by možná chtěli v budoucnu pracovat.
V minulých letech se tradičně podařilo zajistit ceny pro všechny v celkové hodnotě 100 000 Kč, tedy
pravděpodobně se bude na co těšit i letos!
Pro bližší informace o soutěži stačí navštívit webové stránky www.ebec.cz, kde se nachází i samotný
registrační formulář. Registrace bude trvat do 13.2.2013, takže neváhejte, přihlaste se! Nemůžete tím nic
pokazit.
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