
Program stazu 
1 . Jednostka pferyj^ca staz 

NeuroSYS Sp. z o.o, 
2, Miejsce realizacjj stazu ~ ^ 

ul. Rybacka 7, 53-656 Wroclaw 
3, Nazwa stanowiska stazysty/stazystkl 

Praktykant 
4 . Proponowany termin reaflzacji stazu 

01 .07 .2021 - 31 .08 .2021 
5. Zakres zadan stazysty/stazystki 

Zespof 1 : Detekcja mikroorganizmow z wykorzystaniem metod uczenia gl^bokiego 

• Zbadanle wplywu technik roznego rodzaju znieksztalcania obrazow na 
mozllwosc wykrycia kolonll mikroorganizmow na zdjQCiach szaiek Petriego. 
• Praca badawczo-rozwojowa maj^ca na celu zaprojektowanie algorytmow 
odpornych na zaszumienie danych wejsciowych. 
• Praca z j^zykiem Python, bibliotekami do obrobki obrazow oraz uczenia 
gt^bokiego 
• Wspolna praca nad projektem, wersjonowanie kodu przy wykorzystywaniu 
gita 

Zespol 2: Edge Computing for Computer Vision 

• Praca badawczo-rozwojowa, ktorej celem jest zapoznanie si^ i porownanie 
urz^dzeri (np. Intel Movidius, Coral Accelerator Module, NVIDIA Jetson) oraz 
narz^dzi (np. OpenVINO, Coral) , pod k^tem wykorzystania ich do przetwarzaniu 
obrazow. 
• Zrozumlenie, wdrozenie oraz optymalizacja algorytmow do uczenia 
maszynowego. 
• Analiza porownawcza roznych platform do przetwarzania brzegowego (ang. 
edge computing), przy wykorzystanlu algorytmow przetwarzania obrazu i 
uczenia gl^bokiego. 

6. Wymagania wobec stazystow/stazystek 
Klerunek 
studlow Informatyka stosowana i systemy pomiarowe 
Znajomosc 
jQzykow 
obcych 

Angielski B2 

Oczekiwane 
kompetencje 

• Znajomosc j^zyka Python 
• Sprawne czytanle artykulow naukowych oraz dokumentacji 

technicznej w j^zyku angielskim 
• Duza samodzielnosc, podejscie problem-solving, latwosc w s Fundusze 

Europejskie 
Wiedza Edukacja Rozwoj 

Unia Europejska 
Europejski Fundusz Spoieczny 

Pmjekt ..Zintegrowany Program Rozwoju Umwersytetu Wrodawskmgo 2018-2022'' 
wspoffhmmowany srodkow Umi Europejskie) z Eumpejsklego Funduszu Spolec2:nego 



wyszukjwaniu informacji oraz ch^c do poszerzanja wiedzy 
• UmlejQtnosc pracy w grupte 
• Nile widziana wst^pna znajomosc bibliotek do obrobki 

obrazow (np. opencv) l/lub uczenia gl^bokiego (np. pytorch) 
• Mile widziane doswiadczenie nlekomercyjne (lub komercyjne) 

Inne 

7, Dodatkowe informacje 

8. Podpis opiekuna stazu 

9. Podpls osoby upowazniona|^|te^#prezentowa'nia^3ednost^ przyjmuj^cej na staT 

s EuropSie Unia Europejska 
Wiedza Edukacja Rozwoj Europejski Fundusz Spoteczny 

Projekt ,,Zintegrowany Program Rozwoju Umwersytetu Wrodawskiego 2018-2022 
wspoiflnansowany ze srodkow Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spolecznego 


