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FER-ov Laboratorij za robotiku u inteligentne sustave upravljanja
(LARICS) osvojio je prvo mjesto na robotičkom natjecanju u
Španjolskoj.
Riječ je o natjecanju koje se održalo od 18. do 23. veljače u Sevilli u
sklopu European Robotics lige. Cilj natjecanja bio je napraviti
Emergency Service robota, odnosno u ovom slučaju sustav letjelica i
mobilnog robota koji će autonomno surađivati u kriznim situacijama, u
različitom okruženju i po svim vremenskim prilikama.
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Zimska škola informatike održat će se od 2. do 9.
siječnja 2020. godine u zagrebačkoj XV. gimnaziji.
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CES 2019. - najveći svjetski sajam i konferencija o
potrošačkoj elektronici održat će se u Las Vegasu
od 7. do 10. siječnja 2020. godine.
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Osim prvog mjesta na natjecanju, LARICS-ova ekipa osvojila je
i nagradu za najbolji tim u području mobilne robotike.
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Predavanje o hrvatskoj igri SCUM održat će se 8.
siječnja 2020. godine u Sivoj vijećnici FER-a.
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