NJSZT HÍRLEVÉL
2012. október 10.

A sűrű őszi rendezvények között kiemelkedő a

A regisztráció hamarosan lezárul!
6. Digitális Esélyegyenlőség (DE!) konferencia
2012. november 15. 10 - 17 óráig, Budapest, Danubius Hotel Gellért
Idén hatodik alkalommal sorra kerülő Digitális Esélyegyenlőség konferencia áttekintést ad az
információs társadalom építésében megtett útról és felhívja a figyelmet további megválaszolandó
kérdésekre…
A részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött.
On-line jelentkezés: http://njszt.hu/jelentkezes-a-6-de-konferenciara
A konferencia tervezett programja:
10.00-10.15

Megnyitó

10.15-10.45

Bőgel György – Áttörünk – de hova?

10.45-11.15

Sugár Mihály – Hol végződik az esélyegyenlőség és hol kezdődik a szakadék?

11.15-11.30

Kávé szünet

11.30-12.00

G.NAGY, Balázs – Az információs társadalom kulcseleme az ember – Human Age

12.00-12.30

Z. Karvalics László - Káromkodjunk és fütyörésszünk, avagy hogyan távolodunk az
információs társadalom fősodrától

12.30-13-15

NJSZT 2012. évi díjainak átadása, Kovács Attila díj átadása

13.15-14.30

Ebéd

14.30-15.00

Pintér Róbert - Negyedik rész: Új remény – A telefon visszatér

15.00-15.30

Gulyás István - m-Learning, vagy változatlan oktatás?!

15.30-16.00

Kis Ervin Egon – Aranyásók homokozó lapáttal

16.00-16.30

Magyar Gábor - A hárpia megzabolázása?

Az előadások sorrendje még változhat.
Az egyes előadások szinopszisait az alábbi linken olvashatja:
http://njszt.hu/de/6-de-konferencia-eloadasok-szinopszisai

Beszámoló a 22. IFIP World Computer Congress eseményeiről
A Kongresszus mintegy 300-350 fővel, sok szekcióban, Amszterdamban zajlott 2012. szeptember 2426 között, amelyen a TC9 „Human Choice Computers” munkacsoport munkájában Dr. Dobay Péter
vett részt az NJSZT képviseletében. A Kongresszus résztvevői az informatikai szakemberképzés,
munkaerőpiac, valamint társadalmi – biztonsági kérdésekről tanácskozott.
Részletes beszámolót olvashat a Mi Újság következő számában, valamint a Kongresszus honlapján:
http://www.wcc-2012.org/

Most történik!!!
HTE Infokom 2012
18. HTE Infokommunikációs Hálózatok és Alkalmazások
Konferencia és Kiállítás
2012. október 10-12. Mátraháza, Hotel Ózon
Tizennyolcadik alkalommal kerül megrendezésre a HTE szervezésében az Infokommunikációs
Hálózatok és Alkalmazások Konferencia és Kiállítás, a HTE Infokom 2012. A rendezvény széles körűen
kíván foglalkozni az infokommunikáció (távközlés, informatika és média) aktuális műszaki, piaci és
szabályozási kérdéseivel.
A jelentkezések függvényében folyamatosan aktualizált előzetes program az alábbi linken található:
http://www.hte.hu/web/infokom2012/program

Ezen a héten pénteken és szombaton:
HACTIVITY 2012 - Húsz országból 1000 hacker
2012. október 12-13 Budapest, MOM Kulturális Központ
Október 12-13-án kilencedik alkalommal kerül megrendezésre a Hacktivity, Kelet-Közép-Európa
legnagyobb független IT-Biztonsági Fesztiválja. Húsz országból mintegy 1000 hacker hallgatja a
magyar és külföldi előadókat, három világhírű keynote speaker érkezik Amerikából és Angliából,
interaktív workshopok, hardver hacking, lockpicking (sérülésmentes zárnyitás), több százezer forintos
nyereményekért zajló 24 állomásos 24 órás hackerjáték és - verseny színesíti az eseményt!
További információ, részletes program, regisztráció: https://hacktivity.com/hu/
Facebook: http://www.facebook.com/hacktivity
Twitter: twitter.com/hacktivity2012

Rendezvények a közeljövőben
Magyarországi Web Konferencia 2012
2012. október 20., Budapest Óbudai Egyetem
A konferencia célja, hogy egy nap alatt áttekintést adjon a webes trendekről, technológiákról,
valamint tippeket adjon és trükköket mutasson be elismert szakemberek előadásaiban.
A rendezvénynek nincs különleges kiemelt célközönsége, mindenkit sok szeretettel látnak, akit
érdekelnek a modern webes technológiák. A szervezők egyaránt várnak kezdőket és profi
szakembereket, legyenek fejlesztők, grafikusok vagy azok, akik kettejüket összehozzák.
További információ: http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/webalkalmazasok-fejleszteseszakosztaly/esemeny/magyarorszagi-web-konferencia, illetve http://web.conf.hu/2012

„AGORA TÚRA”
2012. október 26. 10.00-20.00 Szeged, Szent-Györgyi Albert Agora
A szegedi Szent-Györgyi Albert Agora építkezési projekt záróeseménye lesz október 26-án. Az
esemény keretében lesznek ismeretterjesztő előadások, Tevékenységlánc, színpadi műsor, vetélkedő,
valamint bemutatkoznak az Agora „lakói” is, így az Informatikai-történeti Kiállítás is.

INFOTÉR 2012 konferencia
2012. november 8-9. Balatonfüred, Anna Grand Hotel
Az INFOTÉR Egyesület és az IVSZ a balatonfüredi Anna Grand Hotelben idén is megrendezi az
INFOTÉR (Informatika a Társadalomért) Konferenciát.
Az idei rendezvény szinte valamennyi előadását, szekcióbeszélgetését meghatározzák az európai
uniós forrásokból megvalósított fejlesztések és azok hatékony felhasználása.
Regisztráció és tovább információ: http://infoterkonferencia.rentit.hu/

9. Országos Gazdaságinformatikai Konferencia
2012. november 9-10. Győr Széchenyi István Egyetem
A Gazdaságinformatikai Konferencia ebben az évben immár kilencedszer kerül megrendezésre azzal a
céllal, hogy a kutatókat, a szakképzésért felelős oktatókat összehozza a technológiai fejlesztésekkel
és üzleti alkalmazásokkal foglalkozó szakemberekkel, hogy fórumot biztosítson az elért eredmények
és alkalmazási tapasztalatok megvitatására.
A konferencia kiemelt témái:
 üzleti információrendszerek: funkcionalitástól az integrált, globális megoldásokig, kis- és
nagyvállalati megoldások, projektek
 korszerű fejlesztési szemléletek, módszerek, technikák; hatékony megoldások
 speciális, innovatív kutatási eredmények ipari, agrár, kormányzati, egészségügyi, oktatási és más
környezetekben





a szórakoztató ipar informatikája: innováció, média, művészet, szórakoztatás és az Internet
a kutatói, akadémiai és az üzleti szféra együttműködése, kölcsönös előnyök biztosítása
a szakképzés problémái: kompetenciák, IT-szakmaiság, képzés, oktatócsere kerekasztalbeszélgetés, vélemények, javaslatok, előrelépés.

Határidők:
2012. október 10.
2012. október 15.
2012. október 20.

Előadások és poszterek kivonatának beküldése
Értesítés az előadások/poszterek befogadásáról
A megelőző tréningre való jelentkezések lezárása

További részletek: http://njszt.hu/neumann/esemeny/20120928/9-orszagos-gazdasaginformatikaikonferencia, illetve www.gikof.hu/konferencia.htm

XXV. Neumann-kollokvium
2012. november 23-24, Szeged, SZTE Általános Orvostudományi Kar Nagyoktatási épület,
Dóm tér 13.
A Neumann-kollokvium a számítástechnika orvosi és biológiai alkalmazásának leggazdagabb
hagyományú, 42 évvel ezelőtt indult konferenciasorozata.
Az idei rendezvény fő témakörei:
- Alkalmazott számítástudomány (Meghívott előadó: Bari Ferenc)
- Betegforgalmi adatok újrahasznosítása a kutatómunkában (Meghívott előadó: Surján György)
- Informatikaoktatás az orvos és egészségügyi dolgozók graduális és posztgraduális képzésben
(Meghívott előadó: Jávor András)
- Interoperabilitás (Meghívott előadók: Puskás Zsolt Péter, Horváth Lajos
- Telemedicina (Meghívott előadó: Gyimóthy Tibor)
A program során ”Doktorandusz börzé”-t is rendezünk.
További információ és jelentkezés:
http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/orvosbiologiai-szakosztaly/esemeny/xxv-neumannkollokvium
Az absztraktokat a fent megjelölt témakörökkel kapcsolatban az alábbi címen várjuk:
http://ocs.szote.u-szeged.hu/index.php/Neumann/2012/about/submissions#onlineSubmissions
(Beadási határidő: 2012. október 1.)
A kollokvium e-mail elérhetősége: neumann.kollokvium@med.u-szeged.hu
Feliratkozás hírlevélre
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet nem saját e-mail címére kapta, a feliratkozáshoz látogasson el a
www.njszt.hu oldalra, ahol rendezvényeinkről, híreinkről további aktuális információt is talál.

Üdvözlettel: NJSZT

