
 

 

Teist korda Robotexi ajaloos toimub robootikasündmuse raames ka rahvusvaheline 
tehnoloogiakonverents, mis toob kokku noored talendid, ülikoolid, ettevõtted, 

investorid ja tehnoloogiahuvilised. 
 

Robotex 2017 Tehnoloogiakonverents toimub 24. ja 25. novembril, Eesti Näituste 
Messikeskuses, Pirita tee 28, Tallinn. 

 
Piletid on saadaval Eventbrite keskkonnas: https://goo.gl/9NzZgt 

Kasuta koodi RBTXFRIENDS, et saada 2-päeva piletilt 40% soodustust! 
 

Konverentsi koduleht: https://robotex.ee/en/conference/ 
 

Talendid ja STEAM – tööjõu ja töö tegemise 
tulevik 
 
Traditsioonilisi töid võtavad tasapisi üle 
automatiseeritud süsteemid ja robotid. Uued 
töökohad nõuavad inimestelt hoopis 
teistsuguseid oskuseid. Vajadus noorte talentide 
järgi, kes oleksid võimelised toetama 
innovatsiooni ja looma uusi tehnoloogiaid, on 
suur. Kust selliseid talente leida ja kuidas nende 
arengut toetada? 
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Kosmos ja innovatsioon – palju rohkemat, 
kui ulme 
 
Kosmosereiside ja -turismi plaanid on võtmas 
üha ambitsioonikamaid mõõtmeid. Kui meie 
saatuseks on rohkem kui ühe planeedi 
asustamine, siis millal võib see reaalsuseks 
saada? Mis tehnoloogiaid selleks vaja on ning 
kas oleme nende loomiseks võimelised? Millal, 
kui üldse, saab kosmoseturismist igapäevane 
nähtus? 

Eetika tehnoloogiavaldkonnas – kas 
tehisintellekt vallutab maailma? 
 
Tehnoloogia areng toob endaga kaasa mitmeid 
eetilisuse küsimusi, nii tehnoloogia loojatele kui 
ka tarbijatele. Kui kaugel oleme inimesest 
sõltumatu AI loomisest? Kes vastutab 
autonoomse süsteemi tegude eest? Kuidas 
tagame, et meie loodud süsteemid järgiksid 
inimkonna moraalseid ja eetilisi tõekspidamisi? 
On see üldse võimalik? 
 
 
 

Robootika ja AI tulevik –  mis on Deep 
Tech? 
 
Mis on Deep Tech ettevõtted ja kuidas aitavad 
nad kujundada robootika ja AI tulevikku? 
Millised on investorite ootused Deep Tech 
iduettevõtetele? Kuidas mõjutavad alustavad 
Deep Tech ettevõtted selliste valdkondade 
arengut nagu autonoomsed süsteemid, 
robootika, tark kodu/tark linn, jt. 
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