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Tehetséggondozási rendszerünk segítségével az elmúlt évtizedekben közel 300 000 versenyző
vett részt hazai versenyeken és tehetségek százai részesülnek speciális felkészítőkben, a
legkiválóbbak világversenyeken képviselhetik hazánkat.
Hazánkban már közel félmillió embernek a kezébe adtunk kulcsot a digitális világ használatához
az egész világon elfogadott ECDL vizsga megszerzésével. IKT Pedagógusoknak modulunk révén
ma már nélkülözhetetlen módszereket adunk a pedagógusok kezébe, hogy tudják használni a
korszerű IKT-eszközöket az oktatásban.
A világon is kiemelkedőnek számító Informatika Történeti Kiállítást az NJSZT egyedülállóan
jelentős anyagi és szellemi erőforrások mozgósításával hozta létre, működteti és fejleszti. „A jövő
múltja” vár mindenkit az egykori fejlesztőktől a mai dédunokákig, az állandó és időszaki
kiállítások megtekintésére.
Támogatjuk a fogyatékkal élők életminőségének javítását és a munka világába való
bekapcsolódásukat.
Társaságunk égisze alatt 22 különféle szakmai és 13 területi közösségben nyílik lehetőség az
informatika legkülönfélébb területeinek művelésére.
Az évenkénti DE! Digitális Esélyegyenlőség konferencián áttekintjük az információs társadalom
időszerű kérdéseit.
Hírlevélben, a honlapunkon, Facebook-oldalunkon és havi Hírmagazinban tesszük közzé a
szakma legfrissebb eseményeit, híreit.
Tagsági kártyánkkal több mint ezer helyen kaphatók különféle kedvezmények. (www.edc.hu)

Köszönjük támogatásukat!
NJSZT

Rendezvények a közeljövőben
Robotolimpia 2017
2017. május 27.
Hajdúböszörmény

Részletek: https://bighb-web.sharepoint.com/robot/robot.aspx

XXIII. Multimédia az Oktatásban Konferencia
2017. június 9-10.
Babes-Bólyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Farkas u. 1.
2017. június 9-10-én huszonharmadik alkalommal kerül megrendezésre a „Multimédia az
oktatásban” nemzetközi konferencia a Babes-Bólyai Tudományegyetem, valamint a NJSZT
Multimédia az Oktatásban Szakosztály szervezésében.
A konferencia témakörei:
 A tanulási környezet módszertani, didaktikai, andragógiai és felnőttoktatási kérdései
 A tanulási környezet technikai, technológiai változása
 Az interaktív tábla és alkalmazása az oktatásban
 Élethelyzethez igazított tanulás
 Jogi kérdések az oktatásban
 mLearning, eLearning és környezete
 Multimédia és a tudományos kutatás összefonódása
 Multimédia/hipermédia rendszerek, információs és kommunikációs központok az
oktatásban, Virtuális valóság az oktatásban
 Multimédiafejlesztések, eredmények, alkalmazások bemutatása
 Személyes tartalmak és közösségi oldalak alkalmazása az oktatásban
 Személyes tudás vagy közösségi tudás
 Tartalomkeresés és közzététel a weben
 A multimédia alkalmazása a felsőoktatásban és a felnőttképzésben
 Telemedicina
 www alapú kurzusok, tananyagok és interaktív tanulói környezetek
 Múzeumi oktatás és a multimédia eredményei
 Az űrkutatás és űrtevékenység a modern oktatásban
Szervezett utazás az alábbiak szerint:
 Dátum: 2017. június 8 (csütörtök) – június 11. (vasárnap)
 Útvonal: Budapest – Debrecen – Kolozsvár, Románia – Debrecen – Budapest
 Utazás költsége előzetes regisztráció esetén az njszt.mmo.titkar@gmail.com címen:
o Konferencia résztvevők részére oda-vissza: 6.000 Ft
o Más esetben az utazási költség oda-vissza: 15.000 Ft
A konferencia részvételi díja 80 €, NJSZT tagoknak, hallgatóknak, illetve április 22-ig regisztrált
résztvevőknek kedvezményesen 50 €.
Határidők és további információk: http://mmo.conference.ubbcluj.ro

Külföldi rendezvények
25. WSCG International Conference on Computer Graphics, Visualization and Computer
Vision 2017
May 29 - June 2, 2017 Plzen [Pilsen] Czech Republic
Computer Graphics, Scientific and Medical visualization, Computer Vision, Image Processing, Pattern
Recognition, Virtual Reality and Haptic Systems, Rendering Techniques, Physically Based Modeling,
Human Computer Interfaces and related Mathematics and other related topics (see the Call for
Papers/WEB site)
http://www.wscg.eu/

INISTA 2017
IEEE International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications
3-5 July 2017 in Gdynia, Poland
The topics of interest cover the entire spectrum of the multi-disciplinary fields of intelligent systems
and related applications.
http://inista.org

2017 EFITA CONGRESS
2-6 July 2017, Montpellier, France
EFITA is the European conference dedicated to the future use of ICT in the agri-food sector,
bioresource and biomass sector. It was launched and is supported by the European Federation for
Information Technology in Agriculture, Food and the Environment (EFITA).
http://www.efita2017.org

40th International Conference on Telecommunications and Signal Processing
5-7 July, 2017, Barcelona, Spain
The TSP Conference serves as a premier annual international forum to promote the exchange of the
latest advances in telecommunication technology and signal processing. The aim of the Conference is
to bring together both novice and experienced scientists, developers, and specialists, to meet new
colleagues, collect new ideas, and establish new cooperation between research groups from
universities, research centers, and private sectors from the whole Europe, America, Asia, Australia,
and Africa.
http://tsp.vutbr.cz/

ICVSS 2017
09-15 July 2017, Sicily
The 11th edition of the International Computer Vision Summer School aims to provide both an
objective and clear overview and an in-depth analysis of the state-of-the-art research in Computer
Vision.
http://iplab.dmi.unict.it/icvss2017/Application
Web: http://www.dmi.unict.it/icvss
Facebook: https://www.facebook.com/groups/540991352579753/

FedCSIS 2017
3 - 6 September, 2017
Prague, Czech Republic
Federated Conference on Computer Science and Information Systems Prague, Czech Republic, 4-7
September
The 2017 Federated Conference on Computer Science and Information Systems cordially invites you
to consider contributing an Event (conference, symposium, workshop, consortium meeting, research
dissemination meeting, special session). The FedCSIS multi-conference consists of a significant

number of recurring Events and it welcomes proposals for new Events until November 2, 2016. The
Events can run over any span of time within the conference dates; from half-day to three days.
IMPORTANT DATES
-

Paper submission: May 10, 2017 (strict deadline, there will be no extensions)
Position paper submission: May 31, 2017
Acceptance decision: June 14, 2017
Final version of paper submission: June 28, 2017
Final deadline for discounted fee: August 1, 2017
Conference dates: September 3-6, 2017

www.fedcsis.org

19th International Conference on Image Analysis and Processing ICIAP 2017
11-15 September, 2017
Catania, Italy
ICIAP 2017 is the 19th edition of a series of conferences organized biennially by the Italian Member
Society (GIRPR) of the International Association for Pattern Recognition (IAPR).
Main Conference: 13-15 September, 2017
Workshop and Tutorials: 11-12 September, 2017
Important Dates
Full paper submission: 31 March, 2017
Workshop/Tutorial Proposal Submission: (10 January, 2017 - 7 April 2017)
http://www.iciap2017.com/

22nd IEEE Conference on Emerging Technologies and Factory Automation
Track 9 - Complex Systems and Systems Engineering
September 12-15, 2017 - Limassol, Cyprus
Regular and Special Session Paper submission deadline has been extended to April 9, 2017
Special Sessions Proposals deadline has been extended to March 12, 2017
Author's Schedule:
Regular and special sessions papers
Submission deadline:
April 9, 2017
Acceptance notification
May 15, 2017
Deadline for final manuscripts: July 2, 2017
Work-in-progress/ Industry practice papers
Submission deadline:
May 20, 2017
Acceptance notification:
June 19, 2017
Deadline for final manuscripts: July 2, 2017
Further information: http://www.etfa2017.org

További rendezvények: http://njszt.hu/kalendarium

További információk az IT biztonság közérthetően című könyvről a fenti képre kattintva
olvashatók!

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

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.

Kövessen minket a Facebookon is: https://www.facebook.com/njszt/
Üdvözlettel: NJSZT

