Το Φοιτητικό Παράρτημα ΙΕΕΕ του Πανεπιστημίου Πατρών και το StudentGuru Patras,
με χαρά σας προσκαλούν σε μια σειρά διαλέξεων με θέμα την ανάπτυξη εφαρμογών
για Windows Phone και Windows 8.
Σκοπός της σειράς διαλέξεων είναι οι συμμετέχοντες να έρθουν σε επαφή και να
κατανοήσουν βασικές ιδέες στην ανάπτυξη και κατασκευή εφαρμογών στις
πλατφόρμες των Windows Phone και Windows 8 και στη συνέχεια να δημιουργήσουν
τις δικές τους εφαρμογές. Οι καλύτερες εφαρμογές θα προωθηθούν σε τοπικούς και
πανελλήνιους διαγωνισμούς, ενώ οι developers θα έχουν τη δυνατότητα για να
προβάλλουν τη δουλειά τους και να δικτυωθούν με καταξιωμένα άτομα του χώρου.
Η εκδήλωση θα δώσει τη δυνατότητα για networking με τις νικήτριες ομάδες, τους
μέντορες αλλά και όλους τους ενδιαφερόμενους με σκοπό να φτιαχτούν οι σχέσεις και
τα δίκτυα που θα προωθήσουν την επιχειρηματικότητα.
Οι παραπάνω διαλέξεις είναι ανοιχτές για τους φοιτητές και δωρεάν, οπότε μπορεί ο
καθένας να συμμετέχει και δεν απαιτούν προηγούμενες γνώσεις στα θέματα
ανάπτυξης εφαρμογών. Απαραίτητο είναι, ωστόσο, να υπάρχουν βασικές γνώσεις
προγραμματισμού και όρεξη για μάθηση και ενασχόληση!
Η κάθε διάλεξη, θα είναι αυτοτελής με έμφαση σε αρκετά πρακτικά παραδείγματα,
ώστε να μπορεί ο καθένας να εφαρμόσει τα όσα μαθαίνει στις δικές του εφαρμογές.
Οι δηλώσεις συμμετοχής στις παραπάνω διαλέξεις μπορούν να γίνουν στο
http://appstart-patras.eventbrite.com . Λόγω του ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε max 32
άτομα για την ώρα, η επιλογή θα βασιστεί στο motivation του κάθε φοιτητή και στη
χρονική προτεραιότητα. Η προηγούμενη συμμετοχή ή/και ενασχόληση σας με κάποια
απ’ τις 2 φοιτητικές κοινότητες θα προσμετρήσει θετικά, χωρίς να είναι ωστόσο
απαραίτητη (δε θα μετρήσει αρνητικά για κάποιον, όπως για παράδειγμα φοιτητές 1ου
έτους).
Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν μαζί τους στις διαλέξεις laptop με εγκατεστημένα
τα Windows 8 και Visual Studion 2012, τα οποία και βρίσκουν δωρεάν στο
msdn.upatras.gr. (γίνεται login με τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στο σύστημα
Εύδοξος καθώς και στο σύστημα για τα φοιτητικά πάσο)
Θα πραγματοποιείταιι μία διάλεξη διάρκειας περίπου 3 ωρών ανά εβδομάδα.
Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες.

