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142 wy swietleń

Konfer encja Pr ojekt ów Zespołow y ch już za chw ilę. Silniki kr okow e, st er ow niki, czujniki, por t y ,
pły t ki i t ak dalej – t o jeszcze niedaw no pojęcia najczęściej odmieniane pr zez w szy st kie
pr zy padki pr zez st udent ów , kt ór zy zechcieli w spólnie z pr zemy słem zr ealizow ać śmiałe
pomy sły . Ter az oczekują na w y niki konkur su, a t e w śr odę 19 czer w ca.
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Pomysły innowacyjne, a forma pracy zapewne najbardziej efektywna, bo udało się połączyć naukę i biznes.
Studenci III roku studiów inżynierskich w Instytucie Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki
Wrocławskiej współpracowali w realizacji projektów, których ramy tematów określali sami. Do projektów
zaproszono także firmy. W taki oto sposób przełamano rutynę schematu edukacji wynikającego z programu
studiów, włączono do procesu dydaktycznego firmy – czyli potencjalnych pracodaw ców studentów, a sami
studenci nabyli umiejętność pracy w zespole.
– Wydarzenie ma wieloraką rolę – zachęcić naszych studentów do intensywniejszej pracy, zaprezentować
„światu” kuchnię naszej działalności i doprowadzić do spotkania z przedstawicielami wrocławskiego
przemysłu IT – pokazania im, że nasze pomysły na kształcenie studentów wykraczają poza rutynowe
przychodzenia na zajęcia. Mamy, jak na działalność oddolną i ad hoc, spory rozmach i pomimo krótkiego
czasu – znaczący odzew w postaci kilku bezpośrednich firm-sponsorów oraz kilkunastu zarejestrowanych
firm-gości zainteresowanych wydarzeniem – wyjaśnia jeden z organizatorów dr Kr zy szt of Ber ezow ski.
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Inteligentna lodówka, drukarka 3D, czy bezprzewodowa sieć czujników to zaledwie kilka z siedemnastu
projektów. O każdym można dowiedzieć się więcej, wystarczy zapoznać się z broszurą
To pierwsza konferencja, chociaż projekty zespołowe działały, rzecz jasna, wcześniej. Forma konkursu,
uroczyste zakończenie go konferencją i wręczaniem nagród to doskonały sposób, aby zachęcić studentów
oraz firmy do udziału, ale i media do opowiedzenia o samym wydarzeniu, dlatego portal energia-pl.pl

dołączył do grupy patronów medialnych.

– Myślę, że z roku na rok Konferencja Projektów Zespołowych będzie się rozwijać. Z jednej strony widzimy
duże zainteresowanie firm, z drugiej ogromne zaangażowanie studentów. To potencjał, którego nie można
zmarnować – mówi dr Kr zy szt of Ber ezow ski.
Konferencja rozpoczyna się o 12.00. Przewidziano prezentacje firm sponsorujących wydarzenie oraz, rzecz
jasna, projektów, które podzielono na dwie części: projekty sprzętowe i programistyczne, a następnie
głosowanie i zwieńczeniem będzie wręczenie nagród. Nagrody rozdane będą w trzech kategoriach:
Najlepszy projekt programistyczny – JetReports, Neurosoft, InsERT
Najlepszy projekt sprzętowy – Nokia Siemens Networks, FANUC, REC
Wyróżnienie publiczności zostanie przyznane w głosowaniu ogólnym
O wszelkich szczegółach więcej na http://kpz.iiar.pwr.wroc.pl
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