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Streszczenie projektu  

 

Projekt „The Future is in Applied Artificial Intelligence” (FAAI) ma na celu połączenie uczelni i biznesu w 

celu rozwijania kompetencji stosowanej sztucznej inteligencji kompatybilnych z profilami zawodowymi.  

Współpraca ta zapewni innowacyjne rozwiązania w zakresie szkolenia ekspertów w dziedzinie uczenia 

maszynowego i sztucznej inteligencji. 

W tym kontekście projekt zawiera kolejne zadania: 

a) zlikwidować obecną lukę w umiejętnościach cyfrowych w niektórych krajach europejskich w 

następstwie kampanii Komisji Europejskiej „e-umiejętności w pracy”. 

b) zbudować ekosystem kluczowych partnerów do stworzenia portu dostępu w niedostatecznie 

reprezentowanych pulach talentów. 

c) identyfikacja niedoreprezentowanych umiejętności umożliwiających znalezienie dobrej pracy w 

obszarze sztucznej inteligencji; 

d) promować możliwości biznesowe, za pośrednictwem AI Job Hub, między uniwersytetami a 

przedsiębiorstwami, w tym w oparciu o wykorzystanie efektywnych rozwiązań opartych na sztucznej 

inteligencji w świecie rzeczywistym. 

е) wspierać poprzez AI Job Hub tworzenie programów stażowych. 

f) uruchamianie nowych inicjatyw w celu zapewnienia odpowiedniego promowania tych umiejętności w 

programie nauczania, w doskonaleniu nauczycieli, w praktykach oceniania i w treściach nauczania, w 

połączeniu z nowymi trendami ICT, BigData i AI, nowymi narzędziami i zasobami edukacyjnymi, które 

należy gromadzić, przetwarzać i rozpowszechniać za pośrednictwem Smart AI Job Hub w celu 

modernizacji programów nauczania i dalszego rozwoju. 

Projekt FAAI skupia partnerów z pięciu krajów europejskich: Polski, Bułgarii, Słowacji, Serbii i Czarnogóry. 



    
   

Aby zrealizować wyżej wymienione cele, projekt FAAI obejmuje trzy działania dydaktyczne/szkoleniowe 

ukierunkowane na: 

1. Trenerzy 

2. Studenci 

3. Menedżerowie biznesu 

Ponadto projekt obejmuje organizację czterech wydarzeń popularyzatorskich w celu rozpowszechnienia 

czterech pakietów roboczych projektu („Dobre praktyki w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji i 

uczenia maszynowego”, „Opracowanie wymagań dotyczących uczenia się sztucznej inteligencji”, „Ramy 

sztucznej inteligencji dla szkolenia na uczelniach”, „Pilotowanie”). 

 


