NJSZT HÍRLEVÉL
2012. november 14.

HOLNAP!!!!

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 regisztráció lezárult.
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 egyes előadások szinopszisait az alábbi linken olvashatja:
http://njszt.hu/de/6-de-konferencia-eloadasok-szinopszisai
A hagyományoknak megfelelően az előadásokat interneten is közvetítjük.

Add a Neten – e-kereskedelem és webshop-menedzsment képzés

Képzés időpontjai:
2013. január 18.
2013. február 1.
Online jelentkezés www.njszt.hu/de/e-ker

2013. február 8.
2013. február 15.

Információs és kommunikációs megoldások az öregedő társadalom javára
Európai parlamenti képviselők határozottan támogatják az AAL Közös Program folytatását. Várhatóan
2013 márciusában az Európa Tanáccsal és az Európai Parlamenttel közös döntési eljárás kezdődik az
ügyben.

Október 16-án vitanapot tartott az Európai Parlament épületében az AAL Egyesület (Ambient
Assisted Living Association). Az esemény házigazdái Heinz Becker és Lambert van Nistelrooij európai
parlamenti képviselők voltak. A rendezvényen széles közönség ismerhette meg az AAL Közös Program
keretében finanszírozott projektek előrehaladását és eddigi eredményeit. A program keretében 5 év
óta támogatják olyan eszközök, rendszerek és szolgáltatások kutatását és fejlesztését, amelyek az
infokommunikációs technológia alkalmazásával nyújtanak segítséget az idős emberek önálló
életviteléhez. A vitanapon arra is rávilágítottak, hogy Európa-szerte milyen előnyökkel járna az AAL
Közös Program folytatása a 2014-2020-as időszakban.
A vitanap részletes összefoglalója itt olvasható: http://njszt.hu/de/hir/20121113/informacios-eskommunikacios-megoldasok-az-oregedo-tarsadalom-javara

Rendezvények a közeljövőben
Info Éra 2012
2012. november 15 - 17. Zamárdi, Hotel Wellamarin
Az Info Éra 2012 és INFODIDACT 2012 az idén új helyszínen kerül megrendezésre. A Balaton partjára,
Zamárdiba költözik a rendezvény, a négycsillagos wellness Hotel Wellamarinba.
Az Info Éra 2012 - Az informatikaoktatás szabályozása és módszertana a közoktatásban továbbképzés
tervezett témakörei:
 Logo
 Mobil informatika
 Web fejlesztés
 Szakképzés
 Szabad szoftver
 Informatika kisiskolás korban
 Programozás - fejlesztői környezetek
 Web, gazdaság, társadalom
 NJSZT-IKON kör
 Robotok
 OKJ
 NAT
További információ és jelentkezés: http://www.infoera.hu/

XXV. Neumann-kollokvium
2012. november 23-24, Szeged, Dóm tér 13.
SZTE Általános Orvostudományi Kar Nagyoktatási épület
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
A kollokvium e-mail elérhetősége: neumann.kollokvium@med.u-szeged.hu

Tisztújító Közgyűlés
Tisztelt Kolléga, Kedves Tagtárs!
Alapszabályunk előírásai szerint 2012. december 6-án 10 órai kezdettel Tisztújító közgyűlést tartunk,
amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.
Határozatképtelenség esetén a
megismételt közgyűlés időpontja 2012. december 6-án 10:15.
A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyek tekintetében a megjelentek számától
függetlenül határozatképes.
A közgyűlés helye:
Danubius Hotel Gellért Gobelin terem
(1111 Bp. Gellért tér 1.)
Napirend:
1. Elnöki beszámoló
2. Tisztújítás
3. Egyebek
4. Szakmai program
Kérjük, hogy legkésőbb 2012. november 30-ig jelezze részvételi szándékát Konfár Lizának az alábbiak
szerint:
•
név, munkahely és a képviselt szervezet nevének megadásával
•
titkarsag@njszt.hu; tel.: 1 472-2730; fax: 1 472-2739)

Az órásmesterség régen és ma
2012. december 18. 15:00-18:00, Óbudai Egyetem Bécsi út 96/b
December 18-ára tervezzük az iTF következő rendezvényét. Az "Akkor és most" tematikájú
rendezvényen ezúttal "Az órásmesteség régen és ma" érdekes témaköreit járjuk körül.
A rendezvény helyszíne: Óbudai Egyetem Bécsi út 96/b, időpontja 2012. december 18. 15:00-18:00 A
még most formálódó programban a következő előadásokat tervezzük:
 Kutor László - Az órásmesterség, mint a kézművesség csúcsa, a fejlett mérnökség bölcsője
 Krasznai Mihályné - Órásképzés Magyarországon a kezdetektől napjainkig
 Tiszekker Ottó - Régi órásmesterség, híres órásmesterek és órák
 Vályi Huba - Az óra használata a vásárlástól a bírósági tárgyalásig
 Becsei Áron - Órásmesterség ma
A rendezvényhez kiállítás is kapcsolódik majd, amelyen szép régi órák, valamint az órásmesterség
szép antik szerszámai is megtekinthetők lesznek.

Új honlap
Folyamatosan frissítjük az iTF új honlapját. Bár még nincs kész, de már most szeretnénk felhívni a
tagság figyelmét, hogy szándékaink szerint egy olyan honlap készül, ahol a hazai informatika-történet
legfontosabb dokumentumait igyekszünk összegyűjteni. Már most is sok anyag látható, beleértve a
korábbi iTF rendezvényeken készült videókat is.
A honlap címe: itf.njszt.hu. Az észrevételeket és az anyag bővítésében nyújtott segítséget szívesen
fogadjuk.
Kutor László

KÉPAF 2013
2013. január 29. – február 1., Bakonbél
A Képfeldolgozók és Alakfelismerők Társaságának (KÉPAF) 9. Konferenciája 2013. január 29. és
február 1. között kerül megrendezésre Bakonybélben a Pannon Egyetem Villamosmérnök és
Információs Rendszerek Tanszékén működő Képfeldolgozás Laboratórium munkatársainak
szervezésében.
A 4 napos konferencián hagyományosan a téma (képfeldolgozás, számítógépes látás, alakfelismerés)
összes hazai tudományos műhelye képviselteti magát, kb. 50-70 kutató, oktató, PhD és egyetemi
hallgató, ill. a témában érdekelt cég részvételével.
A rendezvényen a programbizottság által korábban elbírált és elfogadott tudományos, műszaki
tartalmú előadások mellett neves külföldi és hazai meghívott előadók is szerepelnek.
Mint minden alkalommal, most is sor kerül a Kuba Attila Díj átadására, melyet a KÉPAF vezetősége
által felkért Díjbizottság fogja odaítélni a legjobb cikk fiatal szerzőjének és előadójának. A konferencia
időtartama alatt kerül sor a KÉPAF kétévenkénti tisztújító taggyűlésére is. Előadásra 2012. november
19-ig beküldött cikkel lehet jelentkezni.
További információk a http://kepaf2013.mik.uni-pannon.hu címen kaphatók.
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.
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