
Politechnika Wrocławska 
 
Biuro Prasowe                                                          Wrocław, 30 marca  2012r.                                             
tel. 071 320-43-43, 320-43-54 
Rzecznik Prasowy kom. 0695 350 432 

 
      

 

IBM i Politechnika tworzą świat pełen innowacji 

 
 
Politechnika Wrocławska i IBM Polska organizują konferencję „World of Innovation”, 
poświęconą najnowszym osiągnięciom w dziedzinie IT, przede wszystkim w zakresie 
Cloud Computing*. W trakcie wydarzenia uczelnia oraz IBM Haifa Research Laboratory 
podpiszą umowę o współpracy. 
 
Konferencja odbędzie się we wtorek, 3 kwietnia (początek o godz. 9.00 w auli gmachu 
głównego Politechniki Wrocławskiej). Udział w niej zapowiedzieli m.in.: 
 

• Oded Cohn, Dyrektor IBM Haifa Research Lab; 
• Prof. Tadeusz Więckowski, rektor Politechniki Wrocławskiej; 
• Rafał Dutkiewicz, Prezydent Miasta Wrocławia; 
• Anna Sieńko, Dyrektor Generalny IBM Polska i Kraje Bałtyckie; 
• Mariusz Ochla, koordynator programu Inicjatywa Akademicka, IBM Polska. 

 
Konferencja obejmie trzy obszary tematyczne. Pierwszy poświęcony będzie wirtualizacji 
w chmurze oraz narzędziom do zarządzania nią. W trakcie drugiego będzie można 
wysłuchać prelekcji autorytetów z dziedziny innowacji technologicznych. Opowiedzą oni 
m.in. o rozwiązaniach inteligentnej infrastruktury miejskiej oraz wpływie nanotechnologii 
na innowacje. Ponadto uczestnicy dowiedzą się, jak rozwijać serwisy zorientowane na 
klienta, zarządzać nimi zgodnie z najnowszymi trendami oraz podnosić jakość 
dostarczanych usług. Specjaliści IT będą dyskutować o dynamice zmian zachodzących  
w nowoczesnych technologiach, ich wpływie na rozwój zawodowy oraz stojącymi przed 
nimi wyzwaniami. 

 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Rejestracja, plan i więcej informacji na stronie: 

www.worldofinnovation.pl 
 

 

DLACZEGO NAM PO DRODZE? 

„World of Innovation” to kolejne wspólne przedsięwzięcie największej uczelni Dolnego 
Śląska i firmy IBM. Dobra współpraca Politechniki i jednego z najbardziej znanych 
koncernów informatycznych trwa już kilka lat. Warto przypomnieć, że to m.in. dzięki niej 
w 2009 roku zapadła decyzja o otworzeniu we Wrocławiu Zintegrowanego Centrum 
Dostarczania Usług IT IBM.  

Rok później IBM Polska oraz Politechnika Wrocławska podpisały umowę o powstaniu 
pierwszego w kraju Wielozadaniowego Centrum ds. Cloud Computing. Dzięki współpracy 
ze światowym gigantem informatycznym od dwóch lat organizowane są praktyki 
edukacyjne Multipurpose Cloud Center (mc2). Niemal tysiąc naszych studentów uczyło 
się nowych technologii, zapoznawało z działalnością korporacji oraz mogło wykazać się 
kreatywnością w rozwiązywaniu zadań IT. W tym roku najlepsi praktykanci odwiedzili IBM 
Haifa Research Lab w Izraelu.  

 



Politechnika Wrocławska 
Wrocławska uczelnia została także zaproszona przez IBM do udziału w dwóch 
międzynarodowych zespołach. Pierwszy z nich „IBM Academic Skills Cloud” to projekt 
olbrzymiej „chmury edukacyjnej”, skupiający dwadzieścia jednostek akademickich  
z całego świata. Natomiast IBM Cloud Academy to elitarne stowarzyszenie szkół 
wyższych pracujących w technologiach Cloud Computing.  

Przypomnijmy także, że projekty dwóch zespołów naukowych z naszego Wydziału 
Elektroniki zwyciężyły w organizowanym przez IBM konkursie Industry Skills Innovation 
Awards, dotyczącym wykorzystywania nowych technologii w poprawie jakości życia.  
Dodatkowo od kilku lat uczelnia organizuje w swoim kampusie tzw. IBM Academic Day,  
w trakcie którego studenci mogą uzyskać informacje na temat praktyk zawodowych, 
porozmawiać z pracownikami firmy lub zapoznać się z oprogramowaniem marki IBM. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*Cloud Computing to model obliczeń, który dostarcza technologie informatyczne (IT) jako 
usługi w Internecie. Chmura (cloud) jest pomocna wszędzie: błyskawiczne wysyłanie 
wiadomości, udostępnianie plików przez Internet, wymiana informacji w czasie pracy nad 
projektami zespołowymi, to i wiele innych to narzędzia sieciowe, które umożliwiają 
"spotkania w chmurze”. 

 
 

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

 
 
 

 


