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OSNOVNO O PROJEKTU
Naslov: Specialist in 3D printing – prilagojeno

usposabljanje za uporabo 3D tiskalnika in praktično
rabo pridobljenega znanja
Kratica: 3DSPEC
Pogodba: 2016-1-PL01-KA202-026335

NOVICE: RAZŠIRJANJE
REZULTATOV PROJEKTA
♦ 8. november 2018 – promocija rezultatov 3DSPEC
projekta med konferneco, ki jo je organiziralo
Medicinsko združenje Madrida.

Trajanje: September 2016 - Avgust 2019
Partnerstvo:
♦ KOMAG: Inštitut za rudarske tehnologije KOMAG,
Gliwice, Poljska – koordinator projekta
♦ PCKZiU: Okrožni center za poklicno in vseživljenjsko

izobraževanje, Wodzisław Śląski, Poljska
♦ IBV: Inštitut za biomehaniko Valencia, Spain
♦ EXOVITE: Exovite Hermo Medical Solutions, S.L., Spain
♦ SCV: Šolski center Velenje, Slovenija.

♦ 13.-14. januar 2019 – promocija rezultatov 3DSPEC
projekta med 3. Šlezijskim znanstvenim festivalom
KATOWICE.

DOBRODOŠLI
Pozdravljeni v peti izdaji 3DSPEC novic, ki vam nudijo
napomembnejše informacije in zadnje novice o projektu
3DSPEC.
Podrobnejše

informacije o 3DSPEC projektu –
aktivnosti, dogodke, izdelke ipd. najdete na spletni strani
projekta www.3dspec.eu.

3DSPEC ekipa

♦ 15.-16. februar 2019 – promocija rezultatov 3DSPEC
projekta med Informativnimi dnevi 2019 v Sloveniji.

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno
odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
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♦ 28. marec in 9. maj 2019 – 3DSPEC Multiplikacijski
dogodek v organizaciji KOMAG. Udeleženci so
prisluhnili predavanjem o 3D tiskanju in njegovi

uporabi v oblikovanju, zdravstvu, šolstvu in majhnih in
srednjih podjetjih. Obiskali so tudi 3D tiskarski center.

NOVICE: MULTIPLIKACIJSKI
DOGODEK
♦ 31. januar 2019 – 3DSPEC Multiplikacijski dogodek v
organizaciji PCKZiU. Udeleženci so prisluhnili
predavanjem o 3D tiskanju in njegovi uporabi v

oblikovanju, zdravstvu, šolstvu in majhnih in srednjih
podjetjih. Prikazani so bili številni vzorčni 3D modeli.

KONTAKNE INFORMACIJE
Koordinator projekta:

Dariusz Michalak, Ph.D., KOMAG
e-pošta: dmichalak@komag.eu
3dspec@komag.eu

www: www.3dspec.eu
Facebook: www.facebook.com/3dspec/

https://elearning.komag.eu

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