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Capgemini rozpoczyna nowy projekt badawczy we współpracy z 
Uniwersytetem Oksfordzkim 

 

Wspólny innowacyjny projekt badawczy będzie koncentrował się na podstawowych czynnikach 

decydujących o bezpieczeństwie i zaufaniu do samochodów autonomicznych. 

Paryż, 05.05.2022 – Capgemini ogłosiło dziś nawiązanie współpracy z Uniwersytetem 

Oksfordzkim w zakresie bezpieczeństwa i czynników ludzkich w interakcji z autonomicznymi 

systemami sztucznej inteligencji. 

Capgemini współpracuje z Uniwersytetem Oksfordzkim w zakresie najnowocześniejszych technologii, 

wyznaczając tym samym trendy w myśleniu, a także dostarczając zasoby i usługi przyszłości. Te wspólne 

wysiłki mają na celu odpowiedź na kluczowe pytanie: "Jak technologia może pomóc w osiągnięciu kluczowych 

wyzwań dla bardziej inteligentnego przemysłu w społeczeństwie?". 

David Jackson, Chief Technology Officer for Product & Systems Engineering w Capgemini Engineering, będzie 

współpracował z zespołem badaczy pod kierownictwem Mariny Jirotki, profesora Human Centred Computing 

i lidera ds. odpowiedzialnych badań i innowacji na Wydziale Informatyki Uniwersytetu w Oksfordzie, nad 

projektem zatytułowanym "Być bezpiecznym, czuć się bezpiecznie: projektowanie, pomiar i ocena 

podstawowych czynników determinujących bezpieczeństwo i zaufanie w pojazdach autonomicznych".  

"Oddziaływanie nowych technologii na społeczeństwo i jednostki może czasem zniknąć w ferworze nowych 

narzędzi i innowacji. Uważamy, że ten projekt, realizowany wspólnie z firmą Capgemini, daje nam wspaniałą 

okazję do rzeczywistego zbadania, w jaki sposób możemy ludzkie potrzeby i interesy mogą pozostać na 

pierwszym planie w kontekście badań i rozwoju" - powiedziała profesor Marina Jirotka. 

"Szerokie przyjęcie innowacji, takich jak autonomiczne pojazdy i samoloty, wymaga zaufania ludzi, dlatego 

jesteśmy dumni z tego, że wspólnie z Uniwersytetem Oksfordzkim podejmujemy to wyzwanie. Ta nowa 

inicjatywa przyczyni się do wzmocnienia naszego strategicznego programu badań nad inteligentnym 

przemysłem" - skomentował William Rozé, dyrektor generalny Capgemini Engineering i członek zarządu 

Grupy. 

Od momentu powstania Capgemini stawia etykę w centrum swoich działań. Jako lider w dziedzinie 

transformacji cyfrowej, zobowiązaliśmy się do przyjęcia AI w sposób, który zapewni wyraźne korzyści z 

technologii AI w zaufanych ramach, poprzez przyjęcie Kodeksu Etycznego dla AI. 

O Capgemini 

Capgemini to światowy lider w dziedzinie doradztwa w zakresie transformacji i zarządzania biznesem poprzez 

wykorzystanie mocy technologii. Celem Grupy jest dążenie do odpowiedzialnej społecznie, zintegrowanej i 

zrównoważonej przyszłości, w której potencjał ludzki jest wspierany nowymi technologiami. Capgemini jest 

odpowiedzialną i wielokulturową organizacją, liczącą ponad 325 000 pracowników zatrudnionych w ponad 

50 krajach. Dzięki silnemu 55-letniemu dziedzictwu i szerokiej wiedzy branżowej cieszy się zaufaniem swoich 

klientów, a także jest zdolna kompleksowo zaspokoić ich potrzeby biznesowe: od strategii i projektowania 

rozwiązań po działania operacyjne napędzane przez dynamicznie rozwijający się i innowacyjny świat 

https://www.capgemini.com/


 

Capgemini Press Release or News Alert 

technologii chmury, danych, sztucznej inteligencji, łączności, oprogramowania, inżynierii cyfrowej i platform. 

W 2021 roku Grupa odnotowała globalne przychody w wysokości 18 miliardów euro. 
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