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Trzynastą edycję "Konkursu ASTOR na najlepszą pracę dyplomową" czas zacząć!

Rusza najnowsza, trzynasta już edycja „Konkursu ASTOR na najlepszą pracę dyplomową”, organizowanego przez
firmę ASTOR – dostawcę rozwiązań dla przemysłu. Startować w konkursie mogą studenci, którzy do dnia zgłoszenia
obronili swoją pracę dyplomową. Inicjatywa zdobyła już uznanie zarówno studentów, jak i nauczycieli akademickich, w
tym promotorów zgłaszanych prac. O tym, że warto brać udział w przedsięwzięciu, wiedzą dobrze dotychczasowi
laureaci.
Za najlepsze prace przyznawane są nagrody pieniężne. Konkurs otwiera również możliwości zdobycia ciekawej pracy
zawodowej.
Większość przyszłych absolwentów chce z jak najlepszym wynikiem ukończyć studia, a praca dyplomowa jest
ukoronowaniem wielu lat nauki i pracy. Organizator konkursu zachęca przyszłych inżynierów do tworzenia prac
dyplomowych w oparciu o rozwiązania globalnych dostawców, z którymi współpracuje, toteż pracownicy ASTORa
służą zainteresowanym studentom wsparciem merytorycznym oraz technicznym. Zatem czemu nie spróbować swoich
sił w konkursie? Ambitni i przedsiębiorczy studenci dostrzegą w nim szansę dla swojego rozwoju zawodowego i
podejmą wyzwanie.
W najnowszej edycji organizator zapewnia łączną wartość nagród w wysokości blisko 10 tys. zł, a jednocześnie
zapowiada zmianę metodyki pracy jury. Spośród wybranych prac, 6 zostanie zakwalifikowanych do finału.
„Wszyscy nominowani - wraz z promotorami - są zapraszani kolejno na przedstawienie swoich prac Komisji
Konkursu. Po zakończeniu prezentacji obraduje jury, które następnie wyłania zwycięzcę. Jak pokazały to poprzednie
edycje, niektóre prace zyskują na atrakcyjności podczas prezentacji, inne tracą. Nowy system - mam nadzieję - lepiej
się sprawdzi i będzie bardziej sprawiedliwy” – podsumowuje Milena Chudobska, koordynator konkursu i specjalista
ds. public relations w firmie ASTOR.
Tematyka prac zgłaszanych do konkursu może być związana m.in. z systemami sterowania linią produkcyjną,
monitoringiem i wizualizacją procesów przemysłowych, automatyzacją procesów produkcyjnych lub stanowiskami
zrobotyzowanymi.
Jury konkursu ocenia: innowacyjność, poziom technicznego wykonania pracy, możliwość wdrożenia rozwiązania w
praktyce, złożoność opisywanego zagadnienia, ilość produktów z oferty ASTOR wykorzystanych w pracy, poziom
integracji poszczególnych elementów systemu oraz stopień wykorzystania zaawansowanych funkcji produktów.
Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.konkurs.astor.com.pl
Patronat Medialny nad Konkursem ASTOR na Najlepszą Pracę Dyplomową objęły magazyny: APA - Automatyka
Podzespoły Aplikacje, Napędy i Sterowanie, PAR - Pomiary Automatyka Robotyka, Control Engineering Polska,
Utrzymanie Ruchu; portale: Robotyka.com, students.pl, studentnews.pl, praktykanci.pl, mediafm.net, Serwis PAP
poświęcony polskiej nauce: naukawpolsce.pap.pl, wortal automatykaonline.pl, portal automatykaB2B.pl, serwis
automatyka.pl oraz Biuletyn Automatyki
Partnerem Konkursu jest Studenckie Forum Business Centre Club.
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Film promujący konkurs: http://youtu.be/hpOKWdtf6dw
OmniPro
WIĘCEJ INFORMACJI z firmy ASTOR (PRESS BOX)
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