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 Zagreb, 21. srpnja 2022.  

 
 
European Best Engineering Contest – EBEC Final 2022 svečano će biti 
otvoren 23. srpnja na FER-u 

 
Godišnje natjecanje studenata u području inženjerstva – European Best Engineering 
Contest – EBEC Final 2022 svečano će biti otvoreno u subotu 23. srpnja 2022. u 15 
sati u Dvorani D2 na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. 

Uzvanicima će se na svečanom otvaranju obratiti rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. 
Damir Boras, predstavnici tvrtki Siemens i EssilorLuxottica, glavni organizator 
natjecanja Leo Bolješić te koordinatorica EBEC Programa Dunja Olbina, nakon čega će 
se u ležernom ozračju odvijati otvoreni networking među natjecateljima, organizatorima i 
predstavnicima tvrtki. 

European Best Engineering Contest – EBEC Final 2022 organiziraju studentska udruga 
BEST Zagreb (Board of European Students of Technology) i Sveučilište u Zagrebu, a 
natjecanje će se održavati do 29. srpnja u Zagrebu. 

Riječ je o trenutačno najvećem inženjerskom natjecanju za studente u Europi na kojem 
tijekom nekoliko etapa sudjeluje više od 6500 natjecatelja s europskih sveučilišta. Na 
završnom ciklusu (rundi) natjecanja u Zagrebu sudjelovat će 64 pobjednika lokalnih 
odnosno regionalnih i nacionalnih rundi. 

Glavni je cilj natjecanja potaknuti kreativnost, timski rad i novi, održivi način 
razmišljanja među studentima natjecateljima. 

Natjecanja će se održavati u Studentskom domu Stjepan Radić, u dvorani Pauk, i to u 
dvjema kategorijama – Case Study i Innovative Design. 

Službeni dio natjecanja završit će 29. srpnja 2022. Članovi pobjedničkih timova bit će 
nagrađeni titulom najboljih BEST inženjera – BEST Engineers of Europe na 
svečanosti koja će se održati u 15 sati u prostorima tvrtke Infobip (Utinjska ulica 29, 
Zagreb). 
 
Detaljnije informacije o natjecanju European Best Engineering Contest – EBEC Final 
2022 prethodno ste primili mailom. 
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Za sve daljnje informacije ljubazno molim da se javite kolegama iz studentske udruge 
BEST – glavnom organizatoru natjecanja Leu Bolješiću (leo.boljesic@best.hr) i PR 
koordinatorici Mihaeli Voća (mihaela.voca@best.hr; mob. 098 756 160). 

 

S poštovanjem,  

dr. sc. Tamara Dagen  
mob. 099 4564 443 


