Добри практики : Взаимодействие между наука, висше образование и бизнес
Лаборатория за управление на информацията*
22.07.2010г., ®ИРИОН
Лаборатория за управление на информацията*
22.07.2010 г.
На студентите и преподавателите от Факултета „Телекомуникации” към
Технически Университет - София, катедра Технология електронното
производство (днес: Технология и мениджмънт на комуникационни
системи, бел.ред.) се предостави уникалната възможност за развитие и
затвърждаване на своите знания в тази динамично развиваща се област чрез
една от най-модерните лаборатории по Комуникационни технологии за
управление на информацията, създавана някога в България. Оборудването, което е
предоставено от фирма S&T България, съвместно с нейния стратегически партньор фирма ЕМС, включва дисков масив от серията EMC Clariion CX300, оптичен комутатор
EMC Connetrix 220B, сървър и работни станции за провеждане на лабораторни
занимания. Изградена е вътрешна локална компютърна мрежа и специализирана мрежа
за съхранение на данни (SAN). Предоставената техника дава възможност на студентите
да се запознаят с най-новите технологии и решения в областта на съхранението на
данни.
S&T е водещ доставчик на консултантски услуги за ИТ решения и услуги за
клиенти в Централна и Източна Европа и региона Германия - Австрия - Швейцария.
Консорциумът успешно присъства с над 80 дъщерни дружества в 23 държави.
Основната бизнес дейност е консултиране, разработване и осъществяване на ИТ
проекти, както и създаване на решения, процеси и системи според изискванията на
клиента. По-специално, S&T адресира нуждите на производството и търговията,
телекомуникациите, публичния сектор, както и доставчиците на финансови услуги и
енергетика.
Ръководител на лабораторията е доц. д-р. Людмила Райковска, която
едновременно е и ръководител на отдел „Инфраструктурни решения във фирма S&T –
България. Тя сподели, че изграждането на лабораторията цели да направи попрактически ориентирано образованието на студентите и да улесни започването им на
работа в частния сектор. Желанието й е било също да подпомогне Университета и
факултета да запазят водещото си място. Лабораторията ще се обогатява в бъдеще.
Оборудването - оптична връзка, суичове, сървъри и работни станции - е от различни
доставчици и предоставя богати възможности за съхранение и управление на
информацията. Тази съвременна тематика е включена като раздели в съществуващите
учебни дисциплини, а в последствие ще се развие и в цялостни магистърски курсове,
дори за желаещи от други факултети. Лабораторията
се ползва също и за
следдипломно обучение.
„Това е основата за създаване на център на S&T. В него наши специалисти ще
обучават млади преподаватели, които от своя страна да поемат обучението на
студенти.
Американската фирма EMC е най-голямата фирма производител на сторидж
системи, ние работим в тясно сътрудничество с тях. Мисля, че лабораторията
идва точно на време в университета. Имаме достатъчно опит, който можем да
предадем на младите, които ще поемат след нас, а практическите познания,
които сме натрупали през годините, според мен, са от изключителна важност” –
сподели на тържеството по случай годишнината на ФКТ доц. Райковска.

* Ползвани са данни от материал във

вестник нов технически авангард - брой 4 (75/463), Септември 2007 г.

1

