Embedded Award 2013
Har du skrevet et knaldgodt speciale, og har du lyst til at fortælle om det, så vær med i opløbet om en pris på 10.000 kr.

ITOS-projektet om embedded systemer uddeler en
pris på 10.000 kr. for årets bedste kandidatprojekt
DI ITEK ønsker gennem projektet ITOS (Industriel Teknologi Og Software) at
fremme danske kompetencer til at udvikle embedded løsninger. Vi uddeler derfor Embedded Award 2013 til en studerende, som har afleveret en fremragende kandidatopgave.

Prisen tildeles for en kandidatafhandling der viser originalitet, stor viden om
embedded systemer, og som favner både hardware og software. Der lægges
vægt på, at projektet er udført i samarbejde med en virksomhed.
Afhandlingen skal være indleveret til en højere dansk læreranstalt i studieåret
2012-2013 for at blive vurderet.

For at komme i betragtning til Embedded Award 2013 skal du indstilles af din
vejleder fra en virksomhed eller en højere læreranstalt. Indstillingen skal omfatte en kort begrundelse for indstillingen og kandidatafhandlingen.

Uddeling finder sted
3. september 2013
på International Embedded Systems Symposium, Herning
Dommerkomité
Styregruppen for ITOS projektet:
Rune Domsten, Director, 3D Visionlab
Lars Lindqvist, VP,GN Resound
Martin Løkke Nielsen, VP, Terma
Jan Madsen, professor, DTU
Kim Guldstrand, professor, AAU
Tom Togsverd, direktør, DI ITEK
Hvem kan indstille?
Indstilling skal foretages af en vejleder fra en virksomhed eller højere
læreranstalt.
Indstillingsfrist
12. august 2013 kl. 12.00

Modtageren af Embedded Award 2013 får


10.000 kroner



et diplom



omtale i medier og nyhedsbreve.

Endvidere skal du levere tre minutters introduktion til din afhandling ved modtagelse af Embedded Award 2013, ligesom du får en kort artikel i en ITOSpublikation i løbet af efteråret.
ITOS gennemføres med støtte fra Industriens Fond. Læs mere om projektet
på http://itek.di.dk/Projekter/ITOS/Pages/default.aspx

Indstilling omfatter
Indsend en kort begrundelse for
indstillingen (max 1 A4-side) og
kandidatafhandlingen.
Indstilling på mail til
Birthe Ritter, DI ITEK
email: bir@di.dk
Med angivelse af ”Embedded Award
2013” i emnefeltet

