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MIĘDZYNARODOWY NAJAZD INFORMATYCZNY 

 
Ponad 260 osób z 37 krajów świata weźmie udział w Międzynarodowej Konferencji 
Naukowej w Dziedzinie Informatyki Technicznej i Ekonomicznej FedCSIS 2012. 
Uroczyste rozpoczęcie zaplanowano na poniedziałek, 10 września na godz. 12.00  
w budynku A-1 Politechniki Wrocławskiej (s. 329, wyb. Wyspiańskiego 27).  
  
Trzydniowe spotkanie jest organizowane w formie serii niezależnych konferencji, 
warsztatów i sympozjów. Udział w konferencji wezmą przedstawiciele środowisk 
akademickich z całego świata, reprezentanci przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, 
integracją i wdrażaniem systemów informatycznych, a także przedstawiciele wydawnictw 
naukowych i profesjonalnych. Wykłady odbywać się będą w budynku B-4  
(ul. I. Łukasiewicza 5).   
 
W ramach FedCSIS odbywać się będą m.in.: 
 

• 7th International Symposium Advances in Artificial Intelligence and 
Applications (AAIA'12) - blok dyskusyjny poświęcony sztucznej inteligencji  
w trakcie którego najlepsze referaty zostaną wyróżnione nagrodą imienia 
profesora Zdzisława Pawlaka. W ramach AAIA po raz pierwszy zostaną 
zorganizowane warsztaty promujące wkład polskich naukowców w rozwój 
informatyki - International Workshop on Rough Sets Applications (RSA'2012).  

 
• Workshop on IT for Disabilities (IT4D'2012) - uczestnicy tych warsztatów 

będą się dzielić się swoimi pracami mającymi na celu wspomaganie osób 
niepełnosprawnych środkami i metodami informatycznymi. 

 
• 10th Conference on Advanced Information Technologies for Management 

(AITM’2012) - renomowana konferencja poświęcona informatycznym aspektom 
zarządzania. 

 
Wśród zaproszonych gości znajduje się m.in. prof. Thad Starner (Georgia Institute of 
Technology's College of Computing, Atlanta, USA). Założył on Grupę Obliczeń 
Kontekstowych, która łączy technologie „wszechobecne” z technikami z zakresu sztucznej 
inteligencji, takimi jak rozpoznawanie wzorców, interakcji człowiek-komputer. Projektuje 
także m.in. technologie wspomagające codzienne życie osób niesłyszących. Ciekawostką 
jest to, że prof. Starner testuje wszystkie pomysły na sobie. Na przykład od roku 1993 
nosi na sobie przenośny komputer połączony z kamerą, który dostarcza mu dodatkowych 
informacji o otaczającym go świecie. 
 
Spośród krajowych naukowców warto wymienić m.in. prof. Janusza Górskiego  
(Politechnika Gdańska) wybitnego specjalistę z Inżynierii Oprogramowania, prof. 
Andrzeja Skowrona (Uniwersytet Warszawski) oraz prof. Janusza Kacprzyka (Polska 
Akademia Nauk). 
 
Organizatorem konferencji jest Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa 
Informatycznego we współpracy z Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem 
Ekonomicznym we Wrocławiu i Instytutem Badań Systemowych PAN.  
 
 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.fedcsis.org 
  
 

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

 

 


