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Η Κύπρος σε παγκόσμιο τελικό

(NFC). H ομάδα

Λάρκου. Τα πέντε μέλη της ομά
δας θα ταξιδέψουν με έξοδα της
Microsoft στην Αγία Πετρούπολη
στη Ρωσία, τον Ιούλιο για να δια
γωνιστούν στον no παγκόσμιο
τελικό «Imagine Cup». Εκτός από
τις μοναδικές εμπειρίες που θα
αποκομίσουν οι φοιτητές συμμε
τέχοντας σε έναν παγκόσμιο δι
αγωνισμό αυτής της εμβέλειας,
θα έχουντην ευκαιρία να διεκδι
κήσουν ένα από τα χρηματικά
έπαθλα που θα δοθούν στις τρεις
πρώτες ομάδες, με την πρώτη
ομάδα να κερδίζει 50 χιλιάδες
δολάρια.
Η διαδικασία του διαγωνι
σμού «Imagine Cup» έχει διάρ
κεια περίπου ένα χρόνο, με την

«Nudge From Cyprus»

προετοιμασία να έχει αρχίσει

από το Πανεπιστήμιο
Κύπρου αποτελείται
από τους φοιτητές Κυ

από τον περασμένο Σεπτέμ
βριο. Ομάδες φοιτητών, με τη
βοήθεια μεντόρων, οι οποίοι
είναι καθηγητές και διδακτικό
προσωπικό πανεπιστημίων, κλή
θηκαν να εμπνευστούν και να
δημιουργήσουν εφαρμογές
(Applications) με το σύνθημα

Στο «Imagine Cup»,

έναν από τους πιο
σημαντικούς φοιτη
τικούς διαγωνισμούς
τεχνολογίας, ο οποί
ος διοργανώνεται από τη
Microsoft, θα συμμετέχει η Κύ
προς για τρίτη συνεχή χρονιά. Η
διαδικασία επιλογής της κυπρι
ακής συ μ μετοχής πραγματοποι
ήθηκε πρόσφατα στο Τεχνολο
γικό Πανεπιστήμιου Κύπρου
(ΤΈΠΑΚ) στη Λεμεσό και η ομάδα
που θα εκπροσωπήσει το νησί
μας στους παγκόσμιους τελι
κούς που θα διεξαχθούν τον
προσεχή Ιούλιο στην Αγία Πε
τρούπολη στη Ρωσία, είναι η
«Nudge From Cyprus» από το
Πανεπιστήμιο Κύπρου με την
εφαρμογή «Near Field Care».
Αποκλειστικός χορηγός του δια
γωνισμού στην Κύπρο ήταν η
CytamobileVodafone.

Ο διαγωνισμός Imagine Cup
δίνει την ευκαιρία σε φοιτητές
τεχνολογίας, προγραμματιστές
και επίδοξους, δημιουργούς
εφαρμογών από όλα τα ακαδη
μαϊκά υπόβαθρα να συνεργα
στούν, να αναπτύξουν εφαρμο
γές τεχνολογίας, να δημιουργή

σουν επιχειρηματικό πλάνο και
να αποκτήσουν μια πλήρη κατα
νόηση της αγοράς. Ο διαγωνι
σμός Imagine Cup είναι μια πρω
τοβουλία της Microsoft η οποία
φέρνει κοντά τα λα
μπρότερα μυαλά με

σκευές smartphone, οι οποίες

αποτελούν μέρος της καθημερι
νότητα μας, καθώς και τις νέες
αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως
η Near Field Communication

Διαγωνισμός
της δύναμης της δημι Imagine Cup
σκοπό την κατανόηση

ουργιας μέσα απο τον

για φοιτητές

φοιτητικό κόσμο. Η τεχνολογίας
ρι°κ0 ΓεωΡΥί°υ> χΡυ"
εφαρμογή «Near Field
σοβαλάντη Αναστασί
Care» επιχειρεί να δώ
ου, Χρυστάλλα Τσου
σει μια εναλλακτική, καλύτερη, τσούκη και Στέφανο Χριστόφο
φθηνότερη και πιο κομψή λύση ρου. Μέντορας της ομάδας που
μέσα από τα συμβατικά μεταλλι θα εκπροσωπήσει την Κύπρο
κά βραχιόλια των ασθενών υψη στους τελικούς στη Ρωσία είναι
λού κινδύνου MedicAlert, αξιο ο υποψήφιος διδάκτορας στο
ποιώντας τις υπάρχουσες συ Πανεπιστήμιο Κύπρου Γιώργος

«Dream it. Build it. Live it». Στό

χος του διαγωνισμού είναι η
δημιουργία εφαρμογών οι οποί
ες μπορούν να δώσουν λύσεις.
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