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W roku akademickim 2012/13 Instytut M-7 uczestniczy w realizacji międzynarodowego projektu nr 2

W związku z realizacją projektu, w dniach 13 do 24 maja 2013 roku na EVTEK University of
Applied Sciences
w
Helsinkach odbyły się warsztaty informatyczne z udziałem 8-osobowych zespołów studentów z
następujących uczelni technicznych: Helsinki Metropolia University of Applied Science,
Technical University of Madrid, The University of Nancy, University of Milan, INHolland
University of Amsterdam, Polytechnic Institute of Leiria, Glasgow Caledonian University oraz z
Politechniki Krakowskiej. Naszą uczelnię reprezentowała grupa studentek i studentów
pierwszego roku kierunku Informatyka realizowanego na Wydziale Mechanicznym: Michał
Bednarz, Joanna Śliwińska, Monika Cinal, Kamil Wieczorek, Wojciech Fajczyk, Adrian Zyzda,
Michał Gorzałczany, Piotr Haberka.

Studenci w ciągu dwóch tygodni pracowali nad budową i testowaniem aplikacji na zadany
temat, uczestniczyli w wykładach na temat testowania oprogramowania, pracy nad projektami
informatycznymi oraz nauką programowania z wykorzystaniem serwisów internetowych. Każdy
temat był realizowany przez międzynarodowy zespół, w skład którego wchodziły pary studentów
z poszczególnych uczelni.

W skład zespołu, który pracował pod opieką dr inż. Grzegorza Filo i mgr inż. Pawła Lempy
weszło dwóch studentów z naszej uczelni: Michał Bednarz i Piotr Haberka oraz pary studentów
z Mediolanu, Madrytu i Helsinek. Wspólnie implementowali program o nazwie "Tanks".
Pozostali studenci naszego wydziału uczestniczyli w realizacji następujących tematów:
- Joanna Śliwińska i Karol wieczorek – projekt "Mastermind" pod opieką wykładowców z
Technical University of Madrid,
- Wojciech Fajczyk i Michał Gorzałczany – projekt "Physics" pod opieką wykładowców z
Helsinki Metropolia University of Applied Science,
- Cinal Monika i Zyzda Adrian – projekt "GEAP" pod opieką wykładowców z INHolland
University of Amsterdam.

Warsztaty zakończyły się dużym sukcesem zarówno pod względem dydaktycznym jak również
organizacyjnym. W przyszłym roku akademickim (2013/14) planowana jest kontynuacja projektu
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z 2-tygodniowymi warsztatami w Portugalii, na Uniwersytecie Technicznym Polytechnic Institute
of Leiria.
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