


CE ESTE DRONE WORKSHOP?CE ESTE DRONE WORKSHOP?

Drone Workshop este un eveniment de tip tehnic marca EUROAVIA București, aflat la prima ediție, menit
să ofere studenților oportunitatea de a simula crearea și dezvoltarea unei drone.

Scopul competiției este de a dezvolta atât cunoștințele tehnice și teoretice ale
participanților, cât și pe cele de comunicare și cooperare, prin intermediul lucrului în

echipă. De asemenea, participanții vor avea parte de o serie de traininguri menite să le
ofere o perspectivă de ansamblu asupra acestui domeniu.

 



DE CE SĂ APLICI?DE CE SĂ APLICI?

CUM SĂ APLICI?CUM SĂ APLICI?

Evenimentul propus de noi reprezintă o
oportunitate inedită de a pune în aplicare

cunoștințele inginerești și de a face un
prim pas în lumea dronelor. Dacă ideea vă

surâde, sunteți în locul potrivit! De
asemenea, veți avea contact direct cu

această industrie, aflând informații de la
sursă, de la traineri specializați.

Pentru a aplica, trebuie să fii student UPB,
membrii activi EUROAVIA având prioritate.

Puteți aplica atât individual, cât și alături de
prieteni, în echipe de maxim 5 persoane. 

Dacă nu aveți echipă, puteți aplica individual și
ne vom ocupa noi să vă găsim o echipă în

cadrul proiectului. Link-ul către formularul de
înscriere va fi disponibil pe site-ul EUROAVIA

București și pe paginile de Facebook și
Instagram, acestea având loc începând cu data
de 11 Aprilie, ora 13 și se vor termina în data de

25 Aprilie, la ora 23:59 - primul venit, primul
servit. 

 



CÂND ȘI UNDE?CÂND ȘI UNDE?
Evenimentul se va desfășura
fizic, pe parcursul a două
weekend-uri consecutive, 
6-8 Mai și 13-15 Mai 2022. 



Primul weekend va fi dedicat atat pregătirii teoretice, cât și pregătirii practice a
participanților, prin două traininguri bazate pe calcul structural, configurația

unei drone, dinamica zborului și alte subiecte importante. Cel de-al doilea
weekend se va axa pe partea practică, unde participanții vor asambla și testa

propria dronă.
 

CUM SE VA DESFĂȘURA?CUM SE VA DESFĂȘURA?



Weekend-ul 6-8 Mai
 

Ziua 1 (6 Mai): Presupune deschiderea evenimentului, urmat de o sesiune de jocuri de cunoaștere.
 

Ziua 2 (7 Mai): Această zi este dedicată trainingurilor. Primul training este bazat pe introducere,
legislație, componente și configurații drone. În ceea ce privește componenta practică, participanții

vor exersa metodele de asamblare și construcție a dronelor. 
 

Ziua 3 (8 Mai): Va avea loc ultimul training din acest prim weekend, punând accentul pe elemente de
dinamica zborului și structură. Partea practică va fi constituită din calcul structural aplicat.
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Weekend-ul 13-15 Mai

 Ziua 1 (13 Mai): Constă într-un ultim training, axat pe 3D Printing, aplicat pe
structura dronei. 

 Ziua 2 (14 Mai): Această zi presupune asamblarea propriu-zisă a dronelor,
realizată de fiecare echipă în parte.

 Ziua 3 (15 mai): Aceasta este ziua mult așteptată, cea a testării și evaluării
dronelor!
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 UN EVENIMENT
       MARCA 

6-8 Mai | 13-15 Mai

 Echipe a câte 5 participanți 
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euroavia.bucuresti

 

www.euroavia-bucuresti.ro

 


