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ASTORowe LAST MINUTE!

Studencie! Uczniu! Skorzystaj z najlepszej oferty LAST MINUTE w sezonie! Jeszcze tylko do 10 października możesz
wziąć udział w czternastej edycji Konkursu Prac ASTOR. Na najlepszych czeka prestiż i nagrody pieniężne.
W tegorocznej edycji w szranki mogą stawać także uczniowie szkół średnich o profilu technicznym. Poprzez
rozszerzenie formuły konkursu, ASTOR chce zachęcić młodzież do poznawania tajników automatyki, robotyki oraz
oprogramowania przemysłowego. Pod żadnym więc pozorem nie chowaj pracy dyplomowej do szuflady! Zgłaszając
swój udział w Konkursie Prac ASTOR możesz naprawdę wiele zyskać!

Konkurs ASTOR na najlepszą pracę dyplomową, od czternastu już lat pozwala absolwentom uczelni technicznych
wejść na ścieżkę kariery zawodowej. Organizator konkursu zachęca przyszłych inżynierów do tworzenia prac
dyplomowych, w oparciu o rozwiązania globalnych dostawców, z którymi współpracuje. Dlatego zarówno studenci, jak
i od tej edycji – uczniowie średnich szkół technicznych - mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i techniczne
specjalistów z firmy ASTOR.
Wojciech Kmiecik, Członek Zarządu Operacyjnego ASTOR ds. Marketingu i PR, komentuje: „Moc technologii od
ASTORa zatacza szerokie kręgi. Już od czternastu lat pracujemy na zaufanie uczelni i studentów. Mamy nadzieję, że
dzięki wsparciu zaangażowanych w promocję konkursu mediów, uda nam się przekonać także ich młodszych kolegów
do spróbowania swoich sił.”
Tematyka prac zgłaszanych do konkursu, podobnie jak w latach ubiegłych, może być związana z systemami sterowania
linią produkcyjną, monitoringiem i wizualizacją procesów przemysłowych, automatyzacją procesów produkcyjnych
czy stanowiskami zrobotyzowanymi.
Jury konkursu niezmiennie 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.
Konkurs ASTOR został wyróżniony w Raporcie "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2010. Dobre praktyki."
Prace należy zgłaszać do 10 października 2012 roku.
Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.edukacja.astor.com.pl
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ASTOR Sp. z o.o., od wielu lat aktywnie wspiera polską edukację, starając się, aby studenci podczas studiów mieli
dostęp do najnowszych rozwiązań z zakresu systemów automatyki przemysłowej. Firma wspomaga powstawanie na
uczelniach laboratoriów studenckich, szkoli kadrę dydaktyczną, organizuje program praktyk studenckich, wspiera
inicjatywy studenckie oraz sponsoruje konferencje naukowo-techniczne, a od roku 1998 ogłasza konkursy prac
dyplomowych. Pracownicy firmy ASTOR to absolwenci najlepszych polskich uczelni technicznych.
OmniPro
WIĘCEJ INFORMACJI z firmy ASTOR (PRESS BOX)
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