
Îți plac jocurile de strategie și inova
pasionează inteligența artificial

descoperi ce e nou în acest domeniu? 
Atunci AI-MAS Winter Olympics

pentru tine! 

 AI-MAS Winter Olympics

Ce este? 

• Concurs de inteligență
• Workshop on Real Life AI Applications
• AI-MAS Village – cele mai inovatoare aplica

România 

Unde? 

Universitatea „Politehnica

Când? 

27 februarie 2010 

De ce ar trebui sa particip la AI

• Vei avea ocazia să participi la
artificiale organizat în Româ

• Hands-on: vei avea aproape 3 luni pentru
un agent inteligent care 
modelate grafic live, 

• Vei avea ocazia să cuno
studenți pasionați de AI

• Vei intra în contact cu 
folosesc tehnici de AI pentru produsele 

• Vei putea admira, în AI
inteligente 

• It’s gonna be FUN! 

Contact

Site-ul laboratorului: http://aimas.cs.pub.ro

Site-ul evenimentului:  http://www.

E-mail:   contact@aiolympics.ro
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cele mai inovatoare aplicaţii bazate pe tehnici de AI dezvoltate în 

Politehnica” din București, Facultatea de Automatică

De ce ar trebui sa particip la AI-MAS Winter Olympics?

participi la primul mare eveniment dedicat domeniului inteligen
în România 

avea aproape 3 luni pentru a dezvolta, împreuna cu maxim 2 colegi,
care rezolvă un joc. Confruntările dintre solu
 pe 27 februarie. 
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http://aimas.cs.pub.ro 

www.aiolympics.ro 

contact@aiolympics.ro 

AIM AS high as you can! 
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