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2014. április 16.

ECDL-vizsgaközpontok 16. Országos Fóruma
2014. április 23.
Az NJSZT április 23-án immár 16. alkalommal rendezi meg az ECDL-vizsgaközpontok Országos
Fórumát.
Az akkreditált ECDL vizsgaközpontok éves értekezletén az alábbi témákról lesz szó, és sor kerül a
„legjobb ECDL vizsgaközpont-díj 2013” átadására is:










Hírek, tapasztalatok és újdonságok az ECDL programban
Előadó: Alföldi István, NJSZT
ECDL a közoktatási intézményekben – 1 év tapasztalatai
Előadó: Házlinger György, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Az új felnőttképzési törvény ECDL-vonatkozásai
Előadó: Rákosi Szilvia (NJSZT)
Az IT biztonság modul a gyakorló vizsgaközpont szemével
Előadó: Lukács Péter (Pannon Egyetem, Keszthely)
Az elektronikus aláírás modul a gyakorló vizsgaközpont szemével
Előadó: Fazekas Roland (Bocskai István Református Oktatási Központ)
Az új modulrendszer tapasztalatai
Előadó: Ziegler Tünde, NJSZT
A TÁMOP 2.1.2 ECDL-szemmel
Előadó: Ungvári Sándorné (Karakter kft, Szolnok)
ECDL hátrányos helyzetű diákoknak – országos akció a Tehetséghíd program keretében
Előadó: Gerő Judit (ControllTraining Kft)
Kérdések – válaszok (Fórum)

A Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karán végzett informatikusoknak a legmagasabb
a kezdő átlagfizetése az összes hazai képzésen végzők közül
350 ezer forint kezdő átlagfizetéssel a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karán végzett
informatikusokat értékeli legjobbra a munkaerőpiac. Ez derült ki az Educatio Nonprofit Kft.
jelentéséből, amelyet az állami adatbázisok diplomás pályakövetési célú integrációjáról készített a
közelmúltban.
A jelentésben szereplő adatok visszaigazolják a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karának
alapításkor megfogalmazott alapelveit, amelynek elsődleges eleme, hogy a kar fő célja hallgatói
hosszú távú szakmai karrierjének megalapozása.
A Pannon Egyetem teljes sajtó közlemény olvasható a https://njszt.hu/de/hir/20140416/pannonegyetem-sajtokozlemeny linken.

Elkészült Kovács Győző síremléke
Elkészült Kovács Győző síremléke szülővárosában Szekszárdon. Szüle László
tagtársunk által készített képek megtekinthetőek:
https://njszt.hu/neumann/hir/20140416/elkeszult-kovacs-gyozo-siremleke

Rendezvények a közeljövőben
MA!!!
Adatközpontok – egykor és most”
2014. április 16. 15.00 - 18.00 óra
MTA Wigner FK Adatközpont, Budapest, XII. Konkoly-Thege Miklós út 29-33.
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Informatika Történeti Fóruma (NJSzT
iTF) és az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Adatközpontja tisztelettel meghívja az
“Adatközpontok – egykor és most”
című rendezvényére, melyen azt az utat tekintik át, melyet a sokcsatornás analizátoroktól a Wigner
Adatközpontig a fizikai kísérletek eredményeinek feldolgozásában (és általában a számítógépek
alkalmazásaiban) Csillebércen bejártak. A Wigner Adatközpont jelenleg Európa legnagyobb
teljesítményű számítógépes rendszereinek egyike, melynek megtekintésére is lehetőség nyílik.
Mivel a Kutatóközpont területére való belépés előzetes regisztrációhoz kötött, ezért a szervezők
kérik, hogy részvételi szándékát 2014. április 11-ig jelezni szíveskedjen a rendezveny@njszt.hu címen!
Részletes program, utazással és beléptetéssel kapcsolatos információ:
https://njszt.hu/neumann/esemeny/20140402/njszt-itf-adatkozpontok-%E2%80%93-egykor-es-most

Szoftvertechnológiai Fórum
2014. április 24. 15:00 óra, ELTE informatikai Kar
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a. Gömbaula

NETWORKSHOP 2014
2014. április 23-25., Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont
7624 Pécs, Ifjúság útja 20.
A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (NIIFI), a HUNGARNET Egyesület és a Magyar
Internet Társaság 2014-ben ismét megrendezi országos Networkshop konferenciáját. A Nemzeti
Információs Infrastruktúra Fejlesztési NIIF Program a felső- és közoktatás, a tudományos kutatás és a
közgyűjtemények adathálózati infrastruktúrájának és az ezen működtetett alkalmazások fejlesztése
terén elért eredményeket bemutató országos konferenciáját a NETWORKSHOP2014-et idén A Pécsi
Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontjában tartja 2014 április 23-25. között.
A sorrendben huszonharmadik NETWORKSHOP konferencia három napja alatt 7 szekcióban, mintegy
110 előadás keretében vitatja meg a résztvevő közel 400 szakember az adathálózati kommunikáció,
illetve a számítógép-hálózati alkalmazások területén elért eredményeket és azok hatását a
magyarországi informatika fejlődésére.
Részletek: http://nws.niif.hu/nws2014/index_desktop.php

EFMI STC 2014
2014. ápr. 27-29. HOTEL Benczúr
1068 Budapest, Benczúr utca 35.

További információ: https://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/orvosbiologiaiszakosztaly/esemeny/efmi-stc-2014

60 éves a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Méréstechnika és Információs
Rendszerek Tanszéke
2014. május 22-23., Budapesti Műszaki Egyetem
1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. I épület

Informatika a felsőoktatásban 2014 Konferencia
2014. augusztus 27-29. Debrecen
Felhívás előadás tartására, részvételre, szponzorálásra
Az informatika gyors ütemű fejlődése a szakterülettel foglalkozó szakembereket, oktatókat,
kutatókat, vezetőket naponta újabb és újabb kihívás elé állítja. Az informatika növekvő jelentősége az
oktatás, kutatás és az intézményi működtetés számára is rendkívül fontos. A felsőoktatási reform
jelentős feladatok elé állítja a felsőoktatási intézményeket, és érinti az informatikai szakképzést.
2014. augusztus 27-29. között, immár nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre az "Informatika a
felsőoktatásban" elnevezésű konferencia, melynek célja, hogy áttekintést adjon a jelenlegi helyzetről,
és megvitassa azokat a kihívásokat, amelyekkel az oktatók, kutatók és az intézmények
szükségszerűen találkoznak, fórumot biztosítson a tudományos eredményeknek. A rendezvény célja
továbbá, hogy valamiféle iránytű szerepet betöltve próbálja segíteni a különböző egyetemi és
intézményi stratégiák megfogalmazását, tapasztalatok megvitatását és hasznosítását.
A konferencia rendezői:
DE

HUNGARNET
NIIFP
NJSZT

Debreceni Egyetem
 Informatikai Kar
 Gazdaságtudományi Kar
Magyar Felsőoktatási, Kutatási és Közgyűjteményi Számítógéphálózati Egyesület
Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság

MAGISZ

Magyar Agrárinformatikai Szövetség

A konferencia témakörei




Oktatás
Szakok, tantervek, képzési programok;
Ph.D. képzés;
Szakképzés, továbbképzés;
Az oktatás és a gyakorlat kapcsolata;
Oktatás-módszertan;
Kutatás
Alap- és alkalmazott kutatások;
Az informatika alkalmazása a különböző
tudományterületeken;
Kapcsolódások az EU kutatási, fejlesztési
programjához;





Kutatások – gyakorlati alkalmazások, vállalati
kapcsolatok.
Intézményfejlesztés
Informatikai stratégiai tervek;
A humán tényező szerepe és helyzete;
Intézményi irányítás, menedzsment, adatvédelem;
Pályázatok.
Infrastruktúra, információs rendszerek
Könyvtári rendszerek;
Hálózati infrastruktúra, hálózati szolgáltatások;
Intézményi menedzsmentet támogató információs
rendszerek.;
Üzemeltetési kérdések.

További információ, határidők, jelentkezés: http://w1.inf.unideb.hu/if2014

IT biztonság közérthetően

Ingyenesen letölthető, a számítógép biztonságos használatáról szóló elektronikus könyvet jelentetett
meg a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT). A térítésmentes szolgáltatással az
NJSZT célja, hogy közérthető nyelven nyújtson nélkülözhetetlen ismereteket a számítógép-használók
informatikai eszközeinek, személyes adatainak megfelelő védelméhez.
(letöltés:
http://njszt.hu/ecdl/it-biztonsag-tankonyv)
A könyv különösen időszerű, mivel az informatikai eszközök robbanásszerű terjedése egyre
komolyabb kockázatot is jelent a felhasználók számára. A kockázatok tudatosítása és a megelőzés
lehetőségeinek megismerése egyre fontosabb és nélkülözhetetlenebb.
A könyv egyúttal az IT biztonság nevű új ECDL modul tankönyveként is jól használható.

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

A képre kattintva belelapozhat a könyvbe

Kérjük támogassa Ön is adója 1%-ával Társaságunkat!

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

