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Nagrody za praktyki w IBM 

 

 

Ośmiu studentów Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej weźmie udział  

w elitarnym szkoleniu ESI (Educational Students Internship) w koncernie IBM. Co 

roku niespełna 100 osób na całym świecie, a tylko 15 w Polsce ma taką szansę. 

Udział w ESI studentów naszej uczelni to nagroda za najlepsze wakacyjne praktyki  

„w chmurze”. Odbyło je około 400 studentów Politechniki Wrocławskiej. Dokumenty 

potwierdzające zaliczenie praktyk zawodowych, dyplomy i nagrody dla najlepszych 

studentów zostaną wręczone przez władze Wydziału Elektroniki i przedstawicieli koncernu 

IBM 26 października (wtorek) w Auli w Gmachu Głównym o godz. 9.15. 

Serdecznie zapraszamy na tę uroczystość. 

 

Tak wiele osób mogło jednocześnie odbyć praktyki dzięki umowie, podpisanej przez 

Politechnikę Wrocławską z IBM. To pierwsze na świecie porozumienie realizowane na 

tak wielką skalę między koncernem a uczelnią. Na Politechnice Wrocławskiej powstało 

również pierwsze w Polsce Centrum Cloud Computing. Pozwoliło to studentom na pracę 

bez wychodzenia z domu czy laboratorium na uczelni. W ramach praktyk mc2 

(Multipurpose Cloud Computing) adept otrzymuje zdalny dostęp do zasobów IBM. 

Warsztaty uruchamiają się na serwerze. Nie trzeba ich instalować na swoim komputerze. 

Ułatwia to pracę zarówno studentom, jak i opiekunom. 

 

Wakacyjne praktyki to nie jednorazowa akcja. Teraz przyszedł czas na kolejny etap: 

realizowanie praktyk w trakcie trwania roku akademickiego oraz kursy dla 

studentów przygotowujące do pracy w chmurze. Koncern IBM zaprosił także Politechnikę 

Wrocławską do dwóch prestiżowych, międzynarodowych zespołów: IBM Academic Skills 

Cloud oraz IBM Cloud Academy. Pierwszy z nich zrzesza dwadzieścia jednostek 

akademickich na całym świecie. Jest to projekt olbrzymiej chmury edukacyjnej. Drugie 

gremium to elitarne stowarzyszenie szkół wyższych pracujących w technologiach Cloud 

Computing. 

 

O wysokiej jakości współpracy uczelni i koncernu niech świadczy nagroda IBM 2010 

Faculty Award, którą otrzymał dr inż. Jerzy Kotowski, Pełnomocnik Dziekana Wydziału 

Elektroniki Politechniki Wrocławskiej ds. Edukacji Uzupełniającej. Koncern przyznał w tym 

roku tę nagrodę 100 osobom na świecie, w tym zaledwie czterem w Polsce.  

 

_____________________________________ 

*Cloud Computing to model obliczeń, który dostarcza technologie informatyczne (IT) jako 

usługi w Internecie. Chmura (cloud) pomaga nam wszędzie: błyskawiczne wysyłanie 

wiadomości, udostępnianie plików przez Internet, wymiana informacji w czasie pracy nad 

projektami zespołowymi, to i wiele innych to wszystko narzędzia sieciowe, które dają 

nam "spotkania w chmurze”.  

 

 

 

 

Informacje dla mediów umieszczane są na stronie: 

http://www.portal.pwr.wroc.pl/komunikaty_prasowe,241.dhtml 


