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Un nou centru de cercetare şi inovare
în Facultatea de Automatică
şi Calculatoare a UPB
Facultatea de Automatică și Calculatoare din Universitatea POLITEHNICA din
Bucureşti a caștigat în acest an proiectul PRECIS – ”Infrastructură de cercetare
pentru dezvoltatea produselor, proceselor și serviciilor inovative inteligente”, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului
Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” (POS CCE).
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40.000.000 lei. Proiectul se implementează

Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti.
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Detalii suplimentare puteți obține de la

UPB, e-mail: info@precis.acs.pub.ro

noua clădire va fi amplasată în incinta
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