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Politechnika Wrocławska zacieśnia współpracę z Azją 
 
W poniedziałek, 19 września br. uczelnia podpisze umowę o współpracy z Aletheia 
University*. Będzie to kolejne porozumienie z uniwersytetem z Tajwanu – w czerwcu br.  
uczelnia rozszerzyła współpracę z Narodowym Tajwańskim Uniwersytetem Nauki                      
i Techniki w Tajpei.  
 
Umowa dotyczyć będzie m.in. wymiany nauczycieli akademickich i pracowników 
naukowych, prowadzenia wspólnych projektów badawczych, wymiany informacji 
naukowo-technicznej, koordynacji badań naukowych, wymiany i publikacji rezultatów 
badań, organizowania wspólnych seminariów, konferencji i sympozjów. 
 
Dotychczasowa współpraca pracowników Politechniki Wrocławskiej i Aletheia University 
dotyczyła głównie informatycznych systemów zarządzania wiedzą. Oprócz prowadzenia 
wspólnych prac badawczych obejmowała organizację imprez naukowych inicjowanych 
przez Politechnikę i realizowanych głównie w krajach Dalekiego Wschodu. Znaczenie                   
i intensywność tej współpracy potwierdza aktywny udział przedstawicieli Aletheia 
University w komitetach organizacyjnych i naukowych konferencji i szkół naukowych 
zrealizowanych z inicjatywy i przy współpracy Politechniki Wrocławskiej. Ich promotorem 
ze strony wrocławskiej uczelni jest prof. Ngoc Thanh Nguyen.  
 
Najnowsze wspólne przedsięwzięcie to warsztaty, które zaplanowano w dniach                 
21-23 września w Gdyni: Polish-Taiwanese Workshop on Semantic Methods for 
Knowledge Management and Communication (Polsko-tajwańskie warsztaty poświęcone 
semantycznym metodom komunikacji i zarządzania wiedzą). 
 
 
 
*Aletheia University jest jedną z najstarszych akademickich uczelni tajwańskich. Uniwersytet 
został założony w 1882r. przez Dr George Leslie Mackay - misjonarza Kanadyjskiego Kościoła 
Prezbiteriańskiego. W swoim pierwotnym kształcie oferował wykształcenie m.in. w zakresie teologii 
i biblistyki, socjologii i logiki, klasycznej literatury chińskiej, historii Chin, nauk ścisłych i medycyny. 
W chwili obecnej uczelnia posiada profil interdyscyplinarny i uwzględnia znaczenie nauk 
technicznych dla rozwoju współczesnego społeczeństwa. Uniwersytet Aletheia tworzy sześć szkół: 
College of Finance & Economics, College of Liberal Arts, College of Sports Knowledge, College of 
Management, College of Leisure & Tourism Studies i College of Mathematical Information Sciences. 
Uczelnia posiada dwa kampusy położone w starożytnych miastach Tajwanu (Tamsui Campus w 
Taipei i Matou Campus w Tainan) oraz kształci studentów na pierwszym, drugim i trzecim stopniu. 
W jej ofercie edukacyjnej znajdują się programy magisterskie i licencjackie m.in. z zakresu 
informatyki stosowanej, zarządzania wiedzą, informatycznych systemów zarządzania oraz 
zarządzania informacją przemysłową. W obszarach tych uczelnia prowadzi intensywne badania 
naukowe. 

 
 
 
 

Informacje dla mediów umieszczane są na stronie: 
http://www.portal.pwr.wroc.pl/komunikaty_prasowe,241.dhtml 

 
Zapraszamy także do odwiedzania naszego profilu na Facebook’u: 

http://www.facebook.com/politechnika 
 


