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ISDC premiază inovaţia în mediul academic


ISDC a premiat cele mai bune lucrări de licenţă cu specific IT realizate de absolvenţii UTCN şi UBB



Cercetători în domeniul IT din întreaga lume au ajuns la Cluj, în cadrul unei conferinţe de
specialitate, cu sprijinul ISDC

Cluj, 13 iulie 2011. Iniţiativele academice în domeniul cercetării, precum şi studenţii cu rezultate
remarcabile în domeniul tehnologiei informaţiei, beneficiază de sprijinul ISDC, companie europeană de
servicii şi soluţii IT cu propriul centru tehnologic la Cluj.
ISDC îi premiază astăzi, 13 iulie, pe studenţii cu cele mai bune lucrări de licenţă care au absolvit
specializări cu profil IT, atât în cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”, cât şi al Universităţii Tehnice ClujNapoca.
Astfel, Sergiu Valentin Bucur, absolvent al UBB, este premiat pentru lucrarea „Real-Time Rendering on
Mobile Platforms Using OpenGL ES”. Doris Radu, absolventă UTCN, primeşte un premiu pentru licenţa cu
tema “Solutie de business intelligence pentru UTCN”. Cele două lucrări au fost alese datorită caracterului
lor inovator prin explorarea unor tehnologii de ultimă ora, a modului în care au fost structurate şi
prezentate şi a muncii în echipă.
Cei doi câştigători vor primi câte un Kindle şi un gift-card pentru a-şi achizitiona cărţi online, dar şi
invitaţia de a vizita noul iLAB, centrul de inovare şi cercetare al companiei. “ISDC este un partener de
cursă lungă al mediului academic prin programul dedicat acestuia – ISDC Academy. Colaborările noastre
includ programe de practică şi internship, sponsorizarea unor evenimente şi competiţii ale UTCN şi UBB,
dar şi parteneriate cu organizaţii studenţesti precum BEST, OSUT sau AIESEC”, a declarat Gabi Lupaş,
director operational ISDC.
Tot ca parte a sprijinului oferit mediului academic, ISDC a sponsorizat cea de-a treia ediţie a conferinţei
„Knowledge Engineering: Principles and Techniques Conference” (KEPT 2011 –
http://www.cs.ubbcluj.ro/kept2011/), care a avut loc recent la Cluj în organizarea Facultăţii de
Matematică şi Informatică a Universităţii Babeş-Bolyai. Cercetători din România, Statele Unite, Canada,
Singapore, Marea Britanie şi Ungaria şi-au prezentat cele mai inovatoare programe în domeniul ingineriei
cunoaşterii. „Am creat la Cluj o conferinţă dedicată unei palete largi de interese ştiinţifice din domenii de
ultimă oră. ISDC este una din primele firmele interesate de inovare şi o companie foarte deschisă în a
sprijini studenţii în competiţiile de software la care aceştia doresc să participe, precum şi un partener al
universităţii pe termen lung, pentru practică şi programe de internship”, a declarat prof. dr. Horia Pop,
cancelarul Facultăţii de Matematică şi Informatică şi responsabil în organizarea acestui eveniment.
„Observăm tot mai multă deschidere din partea mediului academic, care doreşte să aducă zona de
business cât mai aproape de studenţi. Iniţiative precum recenta conferinţă KEPT sunt platforme excelente

de colaborare, la care ISDC răspunde întotdeauna cu entuziasm. Ambiţia noastră în ISDC este să fim
pionieri nu doar în tehnologie, ci şi în valorificarea talentelor reale din IT”, a completat Gabi Lupaş.

*
Despre ISDC
ISDC- Integrated Systems Development Corporation - este o companie europeană de servicii IT cu sediul
central în Hilversum (Olanda) şi propriul centru tehnologic la Cluj (România), activă pe piaţă de ma bine
de 20 de ani. Ca pionier în nearshore, ISDC şi-a rafinat modelul de business de-a lungul anilor,
transformându-se într-o companie de top, specializată în conectivitate şi integrare, soluţii BI şi data
warehousing, dar păstrându-şi expertiza de bază în dezvoltarea şi modernizarea de software în Microsoft
.NET, Java/Opensource, Oracle şi SAP, în special pentru sectorul financiar-bancar şi medical olandez.
Ambiţia noastră curentă - ISDC 3.0 - înseamnă pasiune autentică pentru clienţi, soluţii şi tehnologie, iar
angajamentul nostru este de a rămâne competitivi pe piaţa europeană şi de a fi recunoscuţi ca o companie
dinamică şi inovativă.
Mai multe informaţii despre proiectele, clientii şi provocările noastre: http://portal.isdcezine.eu
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