
 



Rocket Workshop 2022 este un eveniment tehnic
marca EUROAVIA București, aflat la a X-a ediție, care

oferă studenților șansa să pătrundă în lumea
rachetelor. Asociația pune la dispoziție o ocazie de

neratat, în cadrul căreia participanții își pun la
încercare abilitățile practice, tehnice, dar lasă loc și

de timp calitativ petrecut împreună. Înainte de
construirea efectivă a rachetei, participanții vor urma
cursuri ce acoperă noțiuni de aerodinamică necesare

pentru realizarea unui model funcțional, urmând
apoi generarea conceptului, etapă desfășurată cu

îndrumarea unei echipe de traineri.

CE ESTE ROCKET WORKSHOP?



Evenimentul se desfășoară în perioada 19-22 Mai, fiind
dedicat tuturor studenților din Universitatea

POLITEHNICA din București, curioși și pasionați de
domeniul aerospațial.

CÂND?



Prin organizarea acestui eveniment, asociația noastră își propune
să îi ajute pe cei interesați să se apropie și mai mult de pasiunea

lor și să evolueze din punct de vedere al aptitudinilor tehnice.
Participanții vor fi îndrumați spre un rezultat final cât mai bun de

o echipă bine pregătită de traineri, care abia așteaptă să își
împartă cunoștințele. Trainingurile din cadrul evenimentului au ca

scop dezvoltarea abilităților sociale ale studenților, gestionarea
lucrului în echipă, cât și încurajarea acestora spre a lucra din greu

pentru obiectivele lor.

SCOP



CUM SE VA
DESFĂȘURA?

Ne dorim să fim cât mai practici și ne propunem ca
participanții să fie cât mai bine pregătiți. Astfel, înainte de
construirea propriu-zisă a rachetei vor fi susținute 3 sesiuni

de training:
 



Prima sesiune de training va avea loc joi, 19 mai.
Aceasta o să fie o introducere generală în lumea
rachetelor și a rachetomodelismului, iar scopul
acesteia este de a familiariza publicul cu principiile de
bază ale rachetelor, împreună cu componentele de
bază. Este bine de reținut că fiecare componentă este
importantă și trebuie înțeleasă cât mai bine.

Al treilea training se va susține sâmbătă dimineața,
chiar înainte de a începe construirea rachetelor. Aici ne
pregătim să punem teoria în practică. Ne vom
concentra pe materialele de construcție disponibile,
pe tehnicile de construcție și pe metodele de îmbinare
și de lansare în siguranță a rachetelor.

Al doilea training va fi ținut vineri, acesta fiind împărțit în mai
multe prezentări mai mici. Fiecare dintre ele se va axa pe o parte
specifică a rachetei. Se va aprofunda informația din sesiunea
anterioară și se va insista pe: structura rachetei, propulsie,
stabilitate în zbor, electronică, etc.



139 de membri
980 urmăritori
3.323 urmăriri
428 urmăritori
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