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STOWARZYSZENIE STUDENTÓW BEST



Board of European Students of Technology po-
wstał w kwietniu 1989 roku w Berlinie, z inicja-

tywy kilkunastu studentów, dla których ważna była 
idea dbania o ciągłe podnoszenie poziomu edukacji 
w Europie oraz przygotowanie studentów uczelni 
technicznych do podjęcia pracy. Głównym celem 
przyświecającym wówczas założycielom, była pro-
mocja wymian studenckich i wspieranie komunika-
cji pomiędzy studentami europejskich uczelni tech-
nicznych.

W chwili obecnej BEST liczy 90 grup lokalnych dzia-
łających na najlepszych uczelniach technicznych 
w 30 krajach Europy.

Organizacja ma charakter apolityczny, pozarządowy 
i niedochodowy, a jej głównym celem jest wykształ-
cenie „euroinżynierów”. Poprzez swoje działania, 
BEST stara się integrować trzy środowiska: stu-
dentów, uczelnie techniczne oraz przedsiębiorstwa. 
W tym celu wspólnie organizujemy wiele projektów 
m.in.: odbywające się cyklicznie Kursy Naukowe, 
Spotkania z Pracodawcą czy też Inżynierskie Tar-
gi Pracy, podczas których studenci mają możliwość 
zapoznania się z aktualnymi ofertami praktyk i sta-
ży.
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H istoria BEST Warszawa sięga roku 1989. 
Ta historia jest przysłonięta cieniem mija-

jących lat, a prawdę o tym znamy od Dominiki 
Herburt- Heybowicz. Uczestniczyła ona w spotkaniu 
w 1988r. w Grenoble, gdzie pierwsze 16 uczelni roz-
mawiało o współpracy, stowarzyszeniu europejskich 
studentów. Tam właśnie zrodziła się idea stowarzy-
szenia zrzeszającego studentów uczelni technicz-
nych. Dominika Herburt- Heybowicz uczestniczyła 
również w spotkaniu w Berlinie w roku 1989, kiedy 
to oficjalnie utworzono BEST. Warszawa była wte-
dy jedynym miastem z państw znajdujących się za 
„żelazną kurtyną”.

W ponad 21-letnią historię BEST Warszawa wpisało 
się wiele ważnych momentów dla całego BEST-u. 
W 1993 roku Grzegorz Szczepański włożył ogromny 
wysiłek, by zorganizować pierwszy zjazd wszystkich 
istniejących wtedy grup lokalnych BEST. Uczestni-
czył on również w tworzeniu celów statutowych, do 

których powinna dążyć organi-
zacja. BEST Warszawa dwukrot-
nie miał możliwość organizować to wielkie 
wydarzenie jakim jest General Assembly: w 1993 
oraz 2010 roku.

Dwadzieścia jeden lat minęło z liczbą projektów 
niemożliwą do zliczenia. Każdy z nich był dla nas 
dużą przygodą oraz wyzwaniem. Wszystkie te nie-
powtarzalne momenty spędzone z BEST-em spra-
wiły, że czujemy się jak jedna wielka rodzina. 

Dziękujemy wszystkim za wysiłek i ciężką pracę 
włożoną w naszą organizację. Teraz możemy z czy-
stym sumieniem stwierdzić, że razem budujemy sil-
ny zespół, pełen pasji, pozytywnej energii i chęci, 
by zmieniać i ulepszać rzeczywistość.

W Polsce BEST działa obecnie w 6 miastach: 
Gdańsku, Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Gli-

wicach i Krakowie. Dbamy o to, by przyjaźń między 
grupami pogłębiała się. Wspólnie tworzymy wiele 
projektów, takich jak Ogólnopolski Konkurs Inży-
nierski i razem uczestniczymy w szkoleniach.

BEST w Polsce

BEST w Warszawie

BEST spirit
work hard, play hard

czyli

BEST w życiu Politechniki 
Warszawskiej

Dzięki nim jesteśmy otwarci oraz przyjaźnie nasta-
wieni do wszystkich ludzi, niejednokrotnie przed-
stawicieli innych kultur. Działamy w stowarzyszeniu 
po to, by poprzez naukę oraz zdobywanie nowych 
umiejętności, ulepszać siebie czerpiąc z tego jak 
najwięcej przyjemności.
Nawet najpiękniejsze słowa nie są w stanie wyra-
zić kwintesencji BEST Spirit. Aby go poczuć, trzeba 
stać się jednym z nas!

„Work hard, play hard” to zasada, na której opiera 
się nasza działalność. Dla każdego projektu poświę-
camy swój czas, wkładamy mnóstwo wysiłku oraz 
jeszcze więcej serca. Wszystko po to, by móc świę-
tować jego sukces, zyskać nowe umiejętności  oraz 
doskonale się przy tym bawić. 

Dlaczego to robimy? Ponieważ każdy z nas posiada 
w sobie prawdziwy BEST Spirit, którego głównymi 
wyznacznikami są:

• Flexibility (Elastyczność) 
• Friendship (Przyjaźń) 
• Fun (Zabawa) 
• Improvement (Postęp) 
• Learning (Nauka) 

Tradycja Politechniki Warszawskiej - największej 
i najstarszej uczelni technicznej w Polsce - sięga po-
czątków XIX wieku. Za datę powstania szkolnictwa 
technicznego w Warszawie przyjmuje się rok 1826, 
w którym została otwarta Szkoła Przygotowawcza 
do studiów technicznych. Inicjatorem powstania 
szkoły i autorem programu nauczania był działają-
cy w Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu-
blicznego Stanisław Staszic - wszechstronny uczony 
i działacz oświaty. Niestety, po kilku zaledwie latach 
działania, szkoła ta została zamknięta w roku 1831, 
w ramach represji po wybuchu Powstania Listopa-
dowego.

Na terenie Politechniki Warszawskiej działają licznie 
organizacje studenckie i koła naukowe, a także nie-
komercyjne media studenckie: portal polibuda.info, 
radio internetowe Radio Aktywne, telewizja inter-
netowa TVPW oraz miesięcznik kulturalny “i.pewu”.

Co wyróżnia Politechnikę Warszawską spośród in-
nych uczelni technicznych Polski?

• szeroki zakres tematyki studiów, obejmujący 
niemal wszystkie dziedziny techniki, 

• wysoka jakość kadry nauczającej,
• bogate wyposażenie laboratoryjne i zaplecze 

biblioteczno-informacyjne,
• ranga uczelni w Europie i na świecie.

Wiele naszych projektów ma swój finał w Dużej 
Auli Politechniki Warszawskiej. Dzięki  uprzejmości 
władz uczelni w Gmachu Głównym co roku organi-
zujemy takie wydarzenia jak: Wielki Studencki Bal  
Karnawałowy Karnavauli, Inżynierskie Targi Pracy, 
Finał Lokalny oraz Finał Ogólnopolski Konkursu 
Inżynierskiego BEC oraz wiele innych.

Podczas tych projektów niejednokrotnie gościmy 
przedstawicieli władz, profesorów i pracowników 
naukowych naszej uczelni.

Warto też wspomnieć o współpracy BEST-u z Sa-
morządem Studentów Politechniki Warszawskiej 
oraz Biurem Karier. Dzięki temu mamy możliwość 
dotarcia do bardzo szerokiego grona studentów.
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Jednym z naszych najstarszych projektów jest 
BEST Courses - cykl bezpłatnych kursów nauko-

wych. Co roku bierze w nich udział ponad 2500 stu-
dentów z uczelni, na których działa BEST. 

W projekcie tym wykłady prowadzone są przez wy-
kwalifikowaną kadrę profesorów oraz specjalistów 
z firm.

BEST Summer Course 2010 odbył się w Warsza-
wie w dniach 30 czerwca – 9 lipca. Dotyczył bardzo 

Kursy Naukowe - Summer 
Course

popularnego tematu, jakim jest transport. Wzięło 
w nim udział  27 osób z całej Europy, starannie 
wyselekcjonowanych na podstawie listów motywa-
cyjnych. 

W trakcie trwania kursu odbyły się odwiedziny 
w warszawskim metrze oraz zajezdniach tramwa-
jowych. Kurs ten był nie tylko okresem wytężonej 
nauki, ale także możliwością nawiązania międzyna-
rodowych przyjaźni.

Po raz piąty Stowarzyszenie Studentów BEST zor-
ganizowało BEST Engineering Competition, po-

pularnie zwany BEC-em. Konkurs ten zaangażował 
studentów najlepszych uczelni technicznych w Pol-
sce. Na śmiałków, którzy wypełnili ankietę zgłosze-
niową, czekały trzy starannie przygotowane etapy 
w Polsce oraz Finał Ogólnoeuropejski w Stambule.

Studenci stanęli przed zadaniami konstruktorskimi 
i problemami logistycznymi. Czteroosobowe druży-
ny zmierzyły się z zadaniem w jednej z dwóch ka-
tegorii.  Pierwsza z nich to „team design” - polegała 
ona na zaprojektowaniu i zbudowaniu konstrukcji 
bądź maszyny, mając do dyspozycji tylko proste 
narzędzia.  Drugi rodzaj konkurencji to „case stu-

dy”, podczas którego zawodnicy musieli stworzyć 
optymalny plan działania, umożliwiający rozwią-
zanie zadanego problemu związanego z tematyką 
ochrony środowiska, budownictwa, architektury, 
mechaniki, informatyki lub elektroniki.

Najlepsze drużyny w każdej z kategorii z każdego 
miasta spotkały się 7 i 8 czerwca na Finale Ogól-
nopolskim w Warszawie.   Laureaci etapu ogólno-
polskiego reprezentowali Polskę podczas Finału 
Ogólnoeuropejskiego odbywającego się w sierpniu 
w słonecznym Stambule. 

Trzeba podkreślić, że to jeden ze sztandarowych 
projektów BEST-u, który skupia dużą liczbę studen-
tów, tworzony zgodnie z zasadą „work hard, play 
hard”. Zarówno uczestnicy jak i organizatorzy do-
brze się bawili pracując przy projekcie. W każdym 
z nas jest trochę dziecka, które lubi się pobawić 
w tworzenie czegoś z niczego! 

bec.best.org.pl
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Sponsor główny Sponsorzy

Sponsor techniczny

Patron merytoryczny

Patroni honorowi

Patroni medialni

Partnerzy

Partner techniczny

W bieżącym roku w dniach 12 - 13 kwietnia 
2011 r. w Gmachu Głównym Politechniki War-

szawskiej odbyły się 18. Inżynierskie Targi Pracy 
Politechniki Warszawskiej.

Podczas dwudniowej imprezy odbywającej się 
w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej studen-
ci mieli okazję uzyskać najświeższe informacje na 
temat aktualnie przeprowadzanych akcji rekruta-
cyjnych oraz wymagań stawianych przez potencjal-
nych pracowdawców. W wydarzeniu wzięło udział  
ponad 70 prestiżowych firm.

To właśnie możliwość bezpośredniej rozmowy z po-
tencjalnym pracodawcą, jak również elitarność firm 
biorących udział powoduje, że  Inżynierskie Targi 
Pracy Politechniki Warszawskiej od osiemnastu lat 
cieszą się olbrzymią popularnością wśród całej spo-
łeczności studenckiej.

Integralną częścią Inżynierskich Targów Pracy był 
szereg 39 warsztatów podejmujących tematykę 
najnowszych rozwiązań technologicznych, jak rów-
nież umiejętności miękkich.

Kolejnym punktem Inżynierskich Targów Pracy był 
prestiżowy plebiscyt „Pracodawca dla Inżyniera”, 
podczas którego studenci biorący udział w profe-
sjonalnej ankietyzacji przeprowadzanej przez Sto-
warzyszenie Studentów BEST, wyłonili najlepszego 
ich zdaniem pracodawcę bieżącego roku. Prezenta-
cja wyników ankiety oraz nadanie zwycięskiej firmie 
miana „Pracodawcy dla Inżyniera” odbyła się pod-
czas eleganckiego bankietu w  Villi Foksal pomię-
dzy pierwszym a drugim dniem Targów. Zwycięską 
trójkę stanowiły kolejno firmy: Siemens, Michelin 
oraz Danone.

tysiące odwiedzających studentów
ponad 70 zadowolonych firm
39 profesjonalnych warsztatów, w których 
wzięło udział ponad 1 200 uczestników

targipracy.org.pl

pracodawcadlainzyniera.pl

8 9Inżynierskie Targi PracyInżynierskie Targi Pracy



Digital Days jest projektem mającym na celu za-
poznanie studentów z najnowszymi technolo-

giam wykorzystywanymi w szeroko pojętej technice 
cyfrowej. Projekt z pewnością dał możliwość posze-
rzenia wiedzy studentów z zakresu informatyki. Po-
nadto uczestnicy zapoznali się z możliwościami pra-
cy oferowanymi w tej dziedzinie na polskim rynku.

Podczas trzydniowej imprezy zorganizowane zosta-
ły pokazy, na których firmy przedstawiły możliwości 
technik cyfrowych. Zaprezentowały one najnowsze 

produkty, cykle ich tworzenia oraz wykorzystane 
technologie. Ponadto odbył się cykl warszta¬tów 
przeprowadzonych przez wykładowców Politechni-
ki Warszawskiej oraz specjalistów z firm biorących 
udział w projekcie. Głównym wydarzeniem Digital 
Days był konkurs programistyczny, będący świet-
nym sprawdzianem umiejętności, dającym możli-
wość rywalizacji między studentami. 

2 500 odwiedzających studentów
418 uczestników warsztatów
84 startujących w konkursie programistycznym, 
spośród których wyłoniliśmy 22 zwyciezców

rozesłaliśmy 15 000 egzemplarzy newslettera
rozkleiliśmy 250 plakatów na terenie PW
rozdaliśmy 2500 ulotek oraz 1500 broszur

W ramach promocji:

Digital Days w liczbach:

WHITE

digitaldays.pl
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W tym roku Kongres Alumnów odbył się 
w dniach 1-3 kwietnia 2011 r. w Łochowie 

- okolice Warszawy. Było to unikalne wydarzenie 
dla byłych działaczy BEST-u, którzy mieli ogromny 
wkład w rozwój tej organizacji, a teraz spełniają się 
zawodowo w największych firmach w Polsce i na 
świecie. 

Kongres miał na celu wspólne spotkanie byłych 
i obecnych członków Stowarzyszenia oraz poru-
szenie najważniejszych dla niego kwestii. W ciągu 
trzech dni uczestnicy zjazdu (łącznie ok. 150 osób)  
dyskutowali na temat przyszłości Stowarzyszenia, 
kierunku rozwoju, networkingu, podnoszenia jako-
ści projektów oraz celach na najbliższe lata.

Grzegorz Szczepański  
Grupa Żywiec S.A.
Dyrektor ds. Korporacyjnych 

Jerzy Potocki
AIMS International Poland
Prezes Zarządu, Partner Zarządzający

Maciej Bud-Gusaim
Leadenhall Polska S.A.
Prezes Zarządu

Piotr Herman
Materna Communications Sp. z o.o.
Dyrektor Zarządzający

Anna Lipowska
Board Member Wisekey Russia 
Executive in budev bv www.Budev.com

Aleksandra Rzeszutko
AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Dyrektor Zarządzania Procesami w regionie CEE

Krzysztof Drewicz
Polkomtel S.A.
p.o. obowiązki zastępcy ds. prepaid w Departamen-
cie Strategii Marketingowej

Dominika Herbut-Heybowicz
Wirtualna Polska
Członek Zarządu

Arkadiusz Tecław
Zelmer Trading
Dyrektor Generalny

Tomasz Chądzyński
Agora S.A.
Internet Project Manager

Przemysław Włoszycki
Edelman Polska
Dyrektor ds. Finansów

Tomasz Modzelewski
Zelmer Trading
Prezes

Tomasz Miazek
TP S.A.
Dyrektor ds. zarządzania ryzykiem
Stowarzyszenie POLRiSK
Prezes

Bolesław Kołodziejczyk
Cushman & Wakefield
Negotiator

Do grona Alumnów BEST-u 
należą miedzy innymi

Alumni są najlepszą miarą sukcesu BEST-u, a Kon-
gres jest możliwością na przekazanie ich doświad-
czenia zawodowego osobom działającym obecnie 
w Stowarzyszeniu.

Kim są Alumni BEST-u?
Uczestnicy Kongresu Alumnów to osoby w wieku 
25-45 lat, z wyższym wykształceniem technicznym. 
Pracują w największych polskich i międzynarodo-
wych firmach, w których często zajmują kierow-
nicze stanowiska. Dzięki działalności w Stowarzy-
szeniu Studentów BEST wielu Alumnów rozpoczęło 
fascynujące życie zawodowe, w którym szybko po-
konywali kolejne szczeble kariery. Wiedza i do-
świadczenie zdobyte podczas realizacji ambitnych 
projektów przyniosły imponujące efekty.

Patronat honorowy:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka
Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż Włodzimierz Kurnik
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Bestoferta.pl to nowoczesny portal internetowy, 
tworzony na miarę potrzeb zarówno studentów, 

jak i pracodawców. To śmiały krok już na początku 
kariery każdego przyszłego inżyniera. Wypełniając 
systematycznie swój profil na portalu, już od pierw-
szego roku studiów, wkracza on na pojemny rynek 
pracy. 

Bogaty zestaw funkcji ułatwi zarówno studentowi 
zdobycie wymarzonej pracy oraz rozwój zawodowy, 
jak i pracodawcy znalezienie idealnego pracownika 
na oferowane stanowisko. Bestoferta.pl to nowa 
jakość na rynku pracy, stworzona przez samych 
studentów! 

Najnowsza wersja portalu to połączenie idei na-
szych poprzedników, także tych z 1998 roku, 
z nowoczesną technologią i naszą odpowiedzią na 
obecne zapotrzebowania rynku. 

Idea zorganizowania tego wyjątkowego i eleganc-
kiego balu karnawałowego zrodziła się siedem lat 
temu. Wtedy to, po raz pierwszy, wspólny wysi-
łek Stowarzyszenia Studentów BEST oraz Samo-
rządu Studentów Politechniki Warszawskiej przy 
współpracy z Samorządami Studentów najwięk-
szych warszawskich uczelni zaowocował Wielkim 
Studenckim Balem Karnawałowym Karnavauli. Za 
główny cel organizatorzy postawili sobie integrację 
środowisk akademickich. Ogromne zainteresowanie 
wśród studentów oraz władz uczelni sprawiło, że 
Karnavauli zostało na stałe wpisane w akademicki 
kalendarz kulturalny Warszawy.

To unikalne przedsięwzięcie z roku na rok staje się 
coraz większe i bardziej rozpoznawalne. Data 15 
stycznia 2011 pozostanie na zawsze w pamięci 400 

Co jest tak unikatowego w naszym serwisie? To 
bezpłatny portal z ofertami praktyk, pracy i warsz-
tatów, artykułami i wydarzeniami wyłącznie dla in-
żynierów! 

W 2010 i 2011 roku prowadziliśmy intensywne pra-
ce nad reaktywacją portalu. Stworzyliśmy szcze-
gółową specyfikację, przeprowadziliśmy przetarg 
i zleciliśmy wykonanie portalu zewnętrznej firmie. 
Prowadziliśmy także liczne akcje promocyjne nowe-
go brandu naszego portalu. 

Stworzyliśmy 38 stron specyfikacji. Zamodelowali-
śmy ponad 25 modułów i funkcjonalności nowego 
portalu bestoferta.pl. 

bestoferta.pl

o 755% zwiększyliśmy bazę e-mail osób zainteresowanych 
rejestracją po otwarciu portalu
o 200% zwiększyła się liczba osób lubiących nasz portal 
na Facebook’u

W ubiegłym roku:

par obecnych na największej i najbardziej okaza-
łej auli krużgankowej w Europie. Bogate iluminacje 
świetlne oraz stylowe dekoracje sprawiły, że goście 
całkowicie poddali się czarowi tej wyjątkowej nocy. 
Na jednym parkiecie spotkały się władze, grono 
profesorskie oraz studenci największych warszaw-
skich uczelni.

O prestiżu i świetności, a także niepowtarzalności 
tego przedsięwzięcia świadczy fakt, iż w poprzed-
nich latach bal został objęty patronatem Prezyden-
ta Miasta Stołecznego Warszawy oraz Rektorów 
największych uczelni. Rokrocznie dodatkową atrak-
cję stanowią również znakomici prowadzący Balu: 
Piotr Plewa, Jarosław Jakimowicz, Elizabeth Duda, 
Conrado Moreno czy Piotr Szwedes. 

W latach ubiegłych z szansy uczestnictwa w tym 
projekcie skorzystały wszystkie największe uczel-
nie: Politechnika Warszawska, Uniwersytet War-
szawski, Szkoła Główna Handlowa, Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego, Szkoła Główna Służby 
Pożarniczej, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Pol-
sko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputero-
wych. 

karnavauli.pl
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Stowarzyszenie Studentów BEST oraz Biuro Ka-
rier Politechniki Warszawskiej po raz kolejny 

zorganizowały Spotkania z Pracodawcą. Dzięki nim 
firmy miały możliwość bezpośredniego dotarcia 
do przyszłych pracowników oraz zaprezentowania 
się z jak najlepszej strony.

Współpraca z naszym Stowarzyszeniem niesie ze 
sobą szereg korzyści:

• Posiadamy ponad dwudziestoletnie doświad-
czenie – gwarancja profesjonalnej organizacji 
Spotkań z Pracodawcą;

• Terminy Spotkań są dopasowywane do grafi-
ków studiów – uczestnictwo oczekiwanej ilości 
studentów;

• Zapewniamy uczestnictwo wyselekcjonowanej 
kierunkowo grupy przyszłych inżynierów;

• Możliwość przeszkolenia oraz weryfikacji wie-
dzy studentów z danego zagadnienia;

• Możliwość rekrutacji, a także bezpośredniej 
rozmowy z kandydatami na potencjalnych pra-
cowników Państwa firmy.

szp.org.pl
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Miasto zagadek jest inicjatywą realizowaną 
przez Stowarzyszenie Studentów BEST na 

Politechnice Warszawskiej. Gra miejska to nowa 
forma rozrywki, popularna w krajach europejskich, 
w której planszę stanowi przestrzeń miejska. Łączy 
w sobie elementy happeningu, gier planszowych 
i komputerowych. Zachęca jej uczestników do ak-
tywnego spędzania czasu, spotykania się z ludźmi 
oraz poznawania miasta. 

Tegoroczna edycja była pierwszą takiego rodzaju 
grą terenową organizowaną przez studentów war-
szawskich uczelni. To jednodniowe wydarzenie, od-
było się 21 maja 2011. Gracze, w ciągu kilku godzin 
zaplątani w niesamowitą historię, musieli przejść 
przez szereg różnorodnych zadań, aby poznać za-
kończenie. Poczynając od odnalezienia określonego 

W dniach 18-25 września 2010 r. w ramach „Cul-
tural Exchange” mieliśmy okazję gościć stu-

dentów uczelni technicznych z Węgier. Tematyką 
tego projektu było rozwijanie aktywności sportowej 
wśród młodzieży. Podczas tych 7 dni wspólnie wy-
pracowaliśmy wiele ciekawych pomysłów jak może-
my przyczynić się do zwiększenia zainteresowania 
sportem.

Oprócz czasu poświęconego na obrady i warszta-
ty, nasi goście mogli również poznać najciekawsze 
miejsca w Warszawie m.in. Łazienki Królewskie, 
Stare Miasto, Pałac Kultury i Nauki, Muzeum Po-
wstania Warszawskiego i wiele innych. Podczas Po-
lish Evening pokazaliśmy studentom z Węgier kilka 
polskich tradycji. 

Dużą rolę w „Cultural Exchange” odegrała Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji. W ramach projektu re-
alizowanego przez tę instytucję - „Młodzież w dzia-
łaniu” mogliśmy liczyć na wsparcie finansowe, które 
pozwoliło nam na urozmaicenie czasu wolnego na-
szych gości w formie wycieczki objazdowej (m.in. 
do Gdańska).

miejsca, poprzez obserwację znaków rozmieszczo-
nych na planszy, współpracę w grupie, rozwiązywa-
nie logicznych zagadek, aż do finału, który wska-
zał zwycięską drużynę. Projekt był skierowany do 
studentów Politechniki Warszawskiej, z różnych 
wydziałów, czyli ludzi młodych, energicznych i cie-
kawych świata. Celem projektu było zainteresowa-
nie studentów Warszawą i skłonienie ich do odkry-
wania uroków miasta. Chcieliśmy, aby zwracali oni 
uwagę na detale, ale także na miasto jako całość.

Byliśmy:
• na Śródmieściu,
• na Powiślu,
• przy Politechnice Warszawskiej, 
• na Pradze.

117 uczestników
22 drużyny
30 organizatorów
7 godzin zabawy

miastozagadek.BEST.warszawa.pl

Cultural Exchange
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BEST Warszawa to nie tylko liczne projekty, które 
organizujemy. To także wspólna praca i zabawa. 

Dlatego bardzo ważnym aspektem naszej działal-
ności jest wzajemne poznanie się i zbudowanie bli-
skich relacji – relacji, które niejednokrotnie trwają 
znacznie dłużej, niż okres przynależności do Sto-
warzyszenia.

W zbudowaniu tych relacji pomagają nam wspólne 
wyjazdy. Odbywają się dwa razy w roku, po każdej 
rekrutacji, abyśmy mogli od razu wzajemnie się po-
znać. Szczególnym w naszym kalendarzu wyjazdem 
jest czerwcowy weekend nad morzem. Podczas 
tego wydarzenia wybierany jest zarząd na kolejny 
rok pracy stowarzyszenia.

BEST staje się często drugą rodziną dla swoich 
członków. Z tego powodu każdego roku urządzamy 

Za sukcesem naszych projektów stoją ludzie, któ-
rzy je realizują. Dlatego dbamy, aby byli oni jak 

najlepiej przygotowani i wszechstronnie rozwinięci. 
Szkolenia i rozwój są jednym z podstawowych ce-
lów naszego stowarzyszenia.

Regularnie, doświadczeni członkowie naszego sto-
warzyszenia dzielą się swoją wiedzą z młodszymi 
kolegami. Szkolenia przeprowadzane są zarówno 
z umiejętności miękkich (zarządzanie czasem, przy-
wództwo, komunikacja), jak i twardych (obsługa 
programów graficznych, narzędzia wspomagające 
zarządzanie projektami).

W pełni korzystamy także z faktu, że nasze stowa-
rzyszenie jest międzynarodowe – nasi członkowie 
mogą brać udział w międzynarodowych sesjach 

wspólną Wigilię. Zapraszamy na nią także alumnów 
stowarzyszenia, abyśmy wspólnie mogli spędzić ten 
szczególny czas.

Bardzo ważna jest dla nas również integracja 
z innymi lokalnymi grupami. W tym roku mieliśmy 
możliwość wspólnego wyjazdu na Ferie z BEST-em. 
Był to tygodniowy wyjazd na narty, w którym udział 
wzięli członkowie wszystkich 6 polskich grup.

BEST Warszawa ma już 21 lat. Rokrocznie, by 
uczcić kolejny rok działalności, organizujemy Uro-
dziny. Chcąc dzielić się w tym szczególnym dniu na-
szym szczęściem z innymi studentami, zapraszamy 
ich na wspólną zabawę. W tym roku, na 21 Epickich 
Urodzinach BEST-u bawiło się pół tysiąca gości.

Integracja

wyjazdy integracyjne
Wigilia
wyjazdy narciarskie
Epickie Urodziny BEST-u

Szkolenia

szkoleniowych przeprowadzanych przez wewnętrz-
nych trenerów Stowarzyszenia Studentów BEST 
z całej Europy.

W tym roku powołana do życia została grupa BRO 
– BEST, Rozwój, Organizacja. Jej celem jest dbanie 
o ciągłe podnoszenie kwalifikacji członków stowa-
rzyszenia. Grupa kontaktuje się z naszymi alumna-
mi, którzy organizują szkolenia korzystając z wie-
dzy, którą zdobyli w pracy zawodowej.

Bardzo istotne są dla nas również szkolenia przy-
gotowywane przez naszych partnerów korpora-
cyjnych. Ich wiedza pozwala usprawnić nasze 
działania i realizować projekty z jeszcze większym 
rozmachem.

Szkolenia z  umiejętności miękkich i twardych, 
prowadzone przez międzynarodowych trenerów, 
alumnów oraz partnerów korporacyjnych.
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Współpraca całoroczna

Sponsor

Partner

Partner wspierający

W działaniach na rzecz powyższych firm dużą rolę odgrywali Ambasadorzy, którzy byli łącznikami mię-
dzy firmą a Stowarzyszeniem Studentów BEST. Do kompetencji ambasadora należały:

• dbanie o dobre imię firmy na Politechnice Warszawskiej, 
• wspólne wypracowanie strategii promocji na uczelni,
• pomoc przy organizacji eventów firmowych, 
• pomoc przy promocji wydarzeń,
• kontakt z firmą.

W tym roku funkcje te piastowali:

• Grupa TP - Orange - Łukasz Stępniewski,
• Deloitte - Marcin Piątek,
• MARS Polska - Katarzyna Gach,
• Accenture - Michał Bordon,
• Danone - Daniel Piotrowski,
• Citi Handlowy -  Artur Brzozowski.

oraz

Ambasadorzy

Dzięki uprzejmości Państwa firm możliwy jest 
dalszy rozwój naszej organizacji. Idea integra-

cji trzech środowisk: akademickiego, studenckiego 
i gospodarczego jest bardzo ważna i co najważniej-
sze nadal dostrzegana przez Państwa jak i władze 
uczelni. 

   Udział w naszych projektach dla studentów jest 
jedną z dróg rozwoju, samorealizacji. Jednak, aby 
im to umożliwić, potrzebni są ludzie dobrej woli. 
Stowarzyszenie Studentów BEST może przyczynić 
się do rozwoju młodych ludzi właśnie dzięki Pań-
stwu. 
   

Chcielibyśmy za to serdecznie podziękować. Po-
moc, którą Państwo nam zaoferowali jest bezcen-
na. Dzięki wsparciu, który otrzymaliśmy od Pań-
stwa mogliśmy przyczynić się do wykształcenia 
pokolenia „euro inżynierów” na Politechnice War-
szawskiej.  Być może dzięki Państwu w przyszłości 
będziemy mogli cieszyć się z ich sukcesów, za co 
już teraz serdecznie dziękujemy.  

Szanowni Państwo,
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Współpraca z mediami

Już od wielu lat Stowarzyszenie Studentów BEST 
jest wspierane przez patronów medialnych, którymi 
są:

polibuda.info
dlastudenta.pl

To dzięki współpracy z wyżej wymienionymi porta-
lami nasze projekty cieszą się dużą popularnością 
wśród studentów.

Ponadto w zeszłym roku współpracowali z nami 
m.in:

students.pl
radioaktywne
Semestr
JOBS.pl
HRK.pl
CHIP
StepStone
echo miasta
antyradio
TVPW
studentnews.pl 
naszemiasto.pl
perspektywy.pl
gazeta STUDENCKA
neolink
4funtv
STOLICA
radio Bemowo
independent
Radio Kampus
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Kalendarz

2010 2011

30 czerwca - 9 lipca

Summer Course

Inżynierski Portal Pracy i Praktyk 
bestoferta.pl

7 grudnia - 9 grudnia

Digital Days

18 września - 25 września

Cultural Exchange

Spotkania z Pracodawcą

Projekty całoroczne

15 stycznia

Karnavauli

1 kwietnia - 3 kwietnia

Kongres Alumnów

12 kwietnia - 13 kwietnia

Inżynierskie Targi Pracy

14 kwietnia

BEC - eliminacje

21 maja

Miasto Zagadek

25 maja

BEC - finał lokalny

7 czerwca - 8 czerwca

BEC - finał ogólnopolski 
w Warszawie
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Dariusz Banaś
Wiceprezes ds. Kontaktów z Firmami
+48 531 541 348
dariusz.banas@BEST.warszawa.pl

Aleksandra Jedlińska
Wiceprezes ds. Promocji
+48 505 644 633
aleksandra.jedlinska@BEST.warszawa.pl

Stowarzyszenie Studentów BEST
pl. Politechniki 1 p. 142
00-661 Warszawa
tel.: +48 22 234 50 22

BEST.warszawa.pl

work hard play hard


