Dragi studenți ai Universității Transilvania,
Datorită faptului că ne-a lovit sesiunea și știm cu toții că reprezintă cea mai grea perioadă
dintr-un an universitar, plin de emoții, stres și oboseală cruntă, organizația studențească BEST Brașov
urează tuturor studenților multă BAFTĂ în noul semestru, să treceți toate viitoarele examene cu brio,
cu note mari sau de trecere și speră că ați profitat pe deplin de vacanța intersemestrială.
Cu toate acestea, odată cu începerea noului semestru, BEST Brașov a pregătit o serie de
evenimente ce vă pot schimba viața de student.
Acestea fiind :
BEST Training Week - Perioada: 03 - 07 martie 2014
BEST Training Week este un eveniment educaṭional organizat de BEST Braṣov pentru studenṭii din
Universitatea “Transilvania”, ajuns la a III-a ediție.
Așa cum îi spune și numele, el se întinde pe o perioadă de o săptămână (mai exact 5 zile).
Evenimentul constă într-o serie de sesiuni de traininguri, majoritatea axate pe latura de soft skills a
viitorilor absolvenṭi ṣi este menit să ajute la dezvoltarea ṣi pregătirea personală a acestora, în
vederea iniṭierii lor într-o carieră de succes.
Pentru îndeplinirea scopului său, evenimentul întruneṣte traineri specializaṭi din diferite colṭuri ale
ṭării ṣi ale lumii, doritori de a-și împărtăṣi cunoṣtinṭele cu cei care vor lua parte la sesiunile de
traininguri.
BEST Training Week este deschis studenților din orice arie sau an de studiu.
Ediția aceasta vine cu training-uri interesante și diversificate, susținute de traineri experimentați:
•
•
•
•
•
•
•

Managementul și planificarea carierei
Negocierea – necesitate și artă
Presentation Skills
Training de personalitate
Trainer on the job
Communication Skills
Master în străinătate și brandul personal – cum se influențează reciproc?

Mai multe detalii și înscieri pe http://bestbrasov.ro/btw/
BEST Brașov recrutează - Perioada: 17 feb - 09 martie 2014
A venit primăvara și BEST Brașov recrutează noi membri.
Alătură-te unei echipe tinere, dinamice și pline de iniţiativă.
Participă și implică-te în organizarea de evenimente locale sau internaţionale pentru studenţi,
organizate de către studenţi.
Acceptă provocarea și te vei întalni cu oportunităţi de dezvoltare personală, călătorie ṣi networking.
Înscrie-te pe http://bestbrasov.ro/ și hai în familia noastră!

Cursuri de vară - Perioada de înscrieri: 16 feb - 16 martie 2014
În fiecare an, toate cele 96 de grupuri locale BEST organizează câte un curs academic ce oferă
studenților ocazia să își îmbogațească experiența internațională, să învețe lucruri noi, să cunoască
oameni deosebiți, să viziteze Europa și nu în ultimul rând, să se distreze.
Fiecare curs adună laolaltă 22 de studenți ca și tine, care au ceva în comun: dorința de a trăi ceva
nou, o experiență inedită, diferită de rutina zilnică. Trebuie doar să îți alegi cursul care ți se potriveste
și să trimiți o scrisoare de motivare. Cei din România nu trebuie să-și plătească decât drumul dusîntors! Restul e asigurat de către Grupul Local BEST organizator, iar absențele de la cursuri nu sunt o
problemă, deoarece majoritatea cursurilor oferă puncte ECTS pentru echivalare.
Mai multe detalii puteți
pe www.BEST.eu.org/courses.
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Pentru orice întrebare sau nelămurire, contactați membrii BEST Brașov pe http://bestbrasov.ro/ sau
https://www.facebook.com/BESTBrasov
Baftă!

