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BIULETYN nr 5

PODSTAWOWE INFORMACJE –
METRYCZKA PROJEKTU
Tytuł: Specjalista w dziedzinie druku 3D - specjalistyczne

szkolenie w zakresie zastosowania technologii druku 3D
wraz z praktycznym wykorzystaniem zdobytej wiedzy
Akronim: 3DSPEC

AKTUALNOŚCI: PROMOCJA
REZULTATÓW PROJEKTU
♦ 08.11.2018 – wyniki projektu 3DSPEC były promowane
podczas konferencji zorganizowanej przez Medical
Association of Madrid.

Nr umowy: 2016-1-PL01-KA202-026335
Czas trwania: wrzesień 2016 - sierpień 2019
Konsorcjum:
♦ KOMAG: Instytut Techniki Górniczej KOMAG,
Gliwice - koordynator projektu
♦ PCKZiU: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodo-

wego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl.
♦ IBV: Biomechanics Institute of Valencia, Walencja
(Hiszpania)
♦ EXOVITE: Exovite Hermo Medical Solutions, S.L.,
Saragossa (Hiszpania)
♦ SCV: Šolski center Velenje, Velenje (Słowenia).

♦ 13-14.01.2019 - rezultaty projektu 3DSPEC były promowane podczas Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE.

WITAMY
Witamy w czwartym numerze biuletynu projektu
3DSPEC, który prezentuje najistotniejsze oraz najnowsze
informacje dotyczące projektu.
Szczegółowe informacje na temat projektu 3DSPEC działań, spotkań, produktów itd. dostępne są na stronie
internetowej projektu www.3dspec.eu.

♦ 15-16.02.2019 – promocja wyników projektu 3DSPEC

podczas największego wydarzenia edukacyjnego w Słowenii: School Information Days 2019.

Zespół 3DSPEC

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie
stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
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♦ 28.03.2019 – DZIAŁANIE UPOWSZECHNIAJĄCE
REZULTATY PROJEKTU (ang. Multiplier Event) zostało

zorganizowane przez KOMAG. Uczestnicy wysłuchali
prezentacji nt. druku 3D i jego zastosowań w
projektowaniu, ochronie zdrowia, edukacji i działaniach
MŚP. Odwiedzili także centrum druku 3D.

AKTUALNOŚCI:
UPOWSZECHNIANIE REZULTATÓW
♦ 31.01.2019 – DZIAŁANIE UPOWSZECHNIAJĄCE
REZULTATY PROJEKTU (ang. Multiplier Event) zostało

zorganizowane przez PCKZiU. Uczestnicy wysłuchali
wykładów nt. druku 3D i jego zastosowań w
projektowaniu, ochronie zdrowia, edukacji i działaniach
MŚP. Pokazano im również przykłady wydruków 3D.

DANE KONTAKTOWE
Koordynator projektu:

Dariusz Michalak, dr inż., KOMAG
e-mail: dmichalak@komag.eu
3dspec@komag.eu

www:

www.3dspec.eu
www.3dspec.eu/cms/pl/

facebook: www.facebook.com/3dspec/

https://elearning.komag.eu

http://3dspec.eu/wordpress/3d-print
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