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Már csak 8 nap! Megtudhatja, hogy kik lesznek az idei év díjazottjai!

7. Digitális Esélyegyenlőség (DE!) konferencia
2013. november 28. 10 - 17 óráig
Danubius Hotel Gellért

A regisztráció legkésőbb november 25-én lezárul! Regisztráljon MÉG MOST!
http://njszt.hu/neumann/online-regisztracio-de7
Az NJSZT idén hetedik alakalommal rendezi meg a Digitális Esélyegyenlőség konferenciát. A
konferencia a „Szép új világ(?)” címmel áttekintést ad az információs társadalom előnyeiről,
lehetőségeiről és egyúttal felhívja a figyelmet azokra a veszélyekre, amelyek még a Z generáció
mindentudóit is fenyegethetik.
A konferencia tervezett programja:











Bőgel György – „Grand Coalition: Hogy jutottunk idáig?”
Sugár Mihály – „A konferencia időpontjában az aktuálisabb helyzet elemzése”
Csepeli György – Prazsák Gergő – „Élet az offline és az online térben”
Korányi László – Ne csak használói, alakítói is legyünk a digitális világnak!
Az NJSZT 2011. évi díjainak, valamint a „Kovács Attila díj – Az év informatikai újságírója”
elismerés átadása
Sík Zoltán Nándor – „Az információs társadalmak árnyoldalai”
Gacsal József – „Változó ipar és oktatás kapcsolat egy változó világban”
Pukler Gábor – „MobilTárca”
Kürti Sándor – „A digitális szakadék feletti reménysugár – hátrányos helyzetűek online
interaktív nyelvoktatása”
Sós Éva és Miletics Pál – „Megelőzés okostelefonnal”

További információ és jelentkezés: http://njszt.hu/de/esemeny/20130730/7-digitaliseselyegyenloseg-de-konferencia

Magyar diák adta Európa legjobb informatikai innovációs ötletét
Az Európai Innovációs és Technológia Intézet (EIT) november 12-én jelentette be a 2013-as EIT
Awards győzteseit. Az európai innovációt és a vállalkozói szellemet támogató és ösztönző esemény
során 17 jelölt közül választották ki a győzteseket. Maksay Dorottya, az EIT ICT Labs budapesti

mesterképzésének és az ELTE Informatikai Karának hallgatója Homebuddy elnevezésű üzleti ötletéért
(kezdeményezésének fenntartható társadalmi vállalkozássá fejlesztéséért) vehette át a díjat.
A Homebuddy lehetőséget teremt az idős emberek társadalmi interakciójára és gondozására azáltal,
hogy összekapcsolja őket olyan egyetemi hallgatókkal, akiknek szállásra van szükségük. A diákok
gyakorlatilag ingyenes lakhatást kapnak, cserébe pedig minden hétköznap két órát töltenek az idős
embereknek történő segítségnyújtással.
Az EIT új CH.A.N.G.E (Change Agents and Next Generation Entrepreneurs) díjának célja, hogy
bemutassa azoknak a leendő fiatal vállalkozóknak az ötleteit, akik az EIT oktatási és képzési
programjaiból emelkednek ki. A CH.A.N.G.E Award további győztese Kate Hofman „GrowUp” nevű
projektjével (a Climate-KIC jelöltje) és Eduardo Appleyard „Solar Lighting for Africa” elnevezésű
kezdeményezésével (a KIC InnoEnergy jelöltje).
Forrás: EIT ICT Labs, www.itbussines.hu

Rendezvények a közeljövőben
Info Éra 2013
2013. november 21 - 23. Zamárdi, Hotel Wellamarin
Az Info Éra 2013 - Az informatikaoktatás szabályozása és módszertana a közoktatásban továbbképzés
tervezett témakörei:
 ECDL
 Informatika kisiskolás korban
 Arany János Tehetséggondozó Program
 Programozás - fejlesztői környezetek
 Logo
 Web, gazdaság, társadalom
 Mobil informatika
 NJSZT-IKON kör
 Web fejlesztés
 Robotok
 Szakképzés
 OKJ
 Szabad szoftver
 NAT
További információ és jelentkezés: http://www.infoera.hu/

XXVI. Neumann Kollokvium
2013. november 22-23., Veszprém
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Orvos-biológiai Szakosztálya 2013-ban immár 26.
alkalommal rendezi meg kongresszusát, a Neumann Kollokviumot. A hazai egészségügyi informatika
– több évtizedes hagyománnyal rendelkező-seregszemléje sok szeretettel várja az egyetemeken,
kutatóintézetekben, egészségügyi intézményekben, az ipari partnereknél működő kutató – és
fejlesztőműhelyek bemutatkozását. A rendezvényhez kapcsolódó kiállítótér lehetőséget ad piaci
szereplők megjelenésére is.
Fő témák 2013-ban:
 Interoperabilitásés elektronikus betegrekord
 Jelfeldolgozás és döntéstámogatás
 Telemonitorozás és krónikus betegség-menedzsment
 Adminisztratív adatbázis elemzés




Egészségügyi informatika oktatás és betegoktatás
Gyógyszer-információ átadás új ICT megoldásokkal és eszközökkel

Kapcsolódó rendezvény:
Olasz-Magyar eHealth együttműködési szekcióülés
Részletes információ honlapunkon:
http://neumann-kollokvium.njszt.hu
Regisztráció, absztrakt beküldés:
http://ocs.szote.u-szeged.hu/index.php/Neumann-2013

Gábor Dénes-díjasok Klubja az informatikai startup cégek világáról
2013. november 27. 17 óra, Makadám Klub, Budapest 1024, Lövőház u. 37.
A Gábor Dénes-díjasok Klubjának idei utolsó klubestje a Makadám Klubban informatikai startup
cégek világába ad betekintést. A hazai technológiai startup cégek négy igazi sztár-cégének vezetői a
Gábor Dénes-díjasok Klubjának közönsége előtt elmesélik, hol tartanak a cégépítés folyamatában,
minek köszönhetik eddigi sikereiket, és melyek a legnagyobb kihívások, amelyet már legyűrtek és
amelyek még előttünk állnak. Az est vendégei mind fiatal, de máris sikeres cégek vezetői.
A négy különböző stádiumban járó startup vezetőinek 10-10 perces előadása előtt egy 15 perces
általános bevezetőt hallhatnak majd a jelenlévők a hazai technológiai startup szcéna státuszáról.
Az előadások után pedig egy 30 perces moderált kerekasztal-beszélgetés következik (moderátor:
Málnay Barnabás) az összes résztvevővel.
Végül, szokás szerint, lesz lehetőség kérdéseket feltenni, és megvitatni az elhangzottakat.
Az előadók:
• Málnay Barnabás, az MMKlaszter igazgatója, az AVEC üzletfejlesztési igazgatója (Bevezető és
kontextus)
• Langmár Péter, a Brickflow társ-alapítója és ügyvezetője
• Lám István, a Tresorit társ-alapítója és ügyvezetője
• Csíkos Péter, a Gravity elnöke és ügyvezetője
• Halácsy Péter, a Prezi társ-alapítója és CTO-ja
Az est házigazdája Dömölki Bálint.
Részvételi szándékát mielőbb, de legkésőbb 2013. november 25-ig jelezze Esterházy Dóra
klubtitkárnak, a gabor.denes.klub@gmail.com vagy az esterhazydora@gmail.com e-mail címeken.

XX. Multimédia az oktatásban nemzetközi konferencia
2014. június 5-6. Sopron, Nyugat-Magyarországi Egyetem
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
2014-ben XX. alkalommal kerül megrendezésre a Multimédia az oktatásban nemzetközi konferencia,
a Nyugat-Magyarországi Egyetem, valamint a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság,
Multimédia az Oktatásban Szakosztály szervezésében. A szakmai rendezvény célja, hogy elősegítse az

oktatás, valamint a kutatás és fejlesztés különböző területein dolgozó, oktató hazai és külföldi
szakemberek, PhD és felsőoktatási hallgatók találkozóját, tapasztalatcseréjét, egyes szakterületekhez
kapcsolódó kreditek gyűjtését.
A részvételi díj 25-40 ezer Ft között várható.
A színvonalas előadások nemzetközi minősítésre és publikálásra kerülnek.
A konferencia nyelve magyar és angol.
További részletek: http://www.mmo.njszt.hu/aktualis.htm

A jövő múltja – Neumanntól az internetig
Könyv és kiállítás
„A jövő múltja” című könyv szerzői Álló Géza és Képes Gábor,
szerkesztője Alföldi István. Kiadója a Neumann János Számítógéptudományi Társaság. A könyv megvásárolható a kiállítás helyszínén a
szegedi Agorában, illetve Budapesten az NJSZT ügyfélszolgálatán.
(1054 Budapest, Báthori u. 16.). Ára: 3 850 Ft.
További információ: www.ajovomultja.hu és www.njszt.hu

Feliratkozás hírlevélre

A képre kattintva belelapozhat a könyvbe

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

