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2017. december 13.
Beszámoló a HÓDítsuk meg a biteket informatikai verseny 2017-es díjátadójáról
A bebras nemzetközi informatikai verseny hazai szervezésében idén több mint 21 ezer diák
versenyzett az öt életkori kategóriában. A magas részvételnek és a verseny informatikát népszerűsítő
céljának megfelelően a díjkiosztón több mint 180 résztvevőnek gratulálhattunk a korcsoportjukban
elért dobogós helyezésért.
A díjkiosztóra 100 feletti létszámban érkeztek versenyzők, akik a kísérőkkel együtt töltötték meg az
előadótermet. Az emléklap mellett számos jutalmat adhattunk át a legjobb eredményt elérő
fiataloknak. A díjak között kiemelt szerepet kaptak az NJSZT által felajánlott könyvek és a micro:bitek
mellett Raspberry Pi eszközök, melyek a MálnaPC támogatásával kerültek az ajándékok közé. Az ELTE
Informatikai Karának és az EIT Digital regionális részlegének köszönhetően bögrékkel, táskákkal
bővíthettük a jutalmak listáját, sőt, a diákokat kísérő pedagógusok is kisebb ajándékkal térhettek
haza.
A díjátadón köszöntőt mondott: Miltényi Gábor, az NJSZT ügyvezetőigazgató-helyettese.
A díjakat Pluhár Zsuzsa, az NJSZT Közoktatási Szakosztály vezetője adta át.
Az eredményeket az e-Hód honlap archívumában találják: http://e-hod.elte.hu/archivum/

Bővebben: http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/kozoktatasi-szakosztaly/hir/beszamolo-ahoditsuk-meg-a-biteket-informatik

Neumann Verseny 2018 - Versenyfelhívás
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság valamint a Szekszárdi I. Béla Gimnázium ismét
meghirdeti a 2018. évi, nemzetközi rangú, az általános és középiskolások részére kiírt,
14. Neumann Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Versenyt, az alapító, Kovács Győző
szellemében.
A verseny célja, hogy az informatikát szerető diákok számára lehetőséget biztosítson tehetségük
kibontakoztatására, az általuk elkészített pályamunkák elkészítésén keresztül.
Nevezési feltételek: A versenyen bárki részt vehet (általános és középiskolás diákok, egyetemisták),
aki a döntő induló napjáig, azaz 2018. március 22-ig a 20. életévét még nem töltötte be. A versenyre hagyományosan - egy pályázatot több versenyző közösen is készíthet.
A nevezés a verseny honlapján a http://www.ibela.hu/neumann címen elérhető on-line felületen
történik.
Nevezési határidő: 2018. március 2.
Bővebben: http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/tehetseggondozasiszakosztaly/hir/neumann-verseny-2018-versenyfelhivas

Kedvünk van kedvet csinálni: mert programozni jó!
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság a 80-as évek
eleje óta foglalkozik informatikai tehetséggondozással,
versenyek szervezésével, amelyeken eddig összesen közel
300.000 fiatal versenyző indult. Közülük nagyon sok lett
informatikus, került az informatikai fejlesztések élvonalába.
Van kedved kedvet csinálni? - kérdeztük régi versenyzőinktől,
akik személyes példájukkal is igazolni tudják: „Programozni jó!”
Tehetséggondozási Szakosztályunk blogján ők vallanak arról,
hogy egykoron hogyan élték meg az informatikai versenyeket, az
elért eredményeik hogyan alakították pályájukat, és jelenleg
mivel foglalkoznak. Reméljük, a „jó példa ragadós” lesz - és
sokan, akik elolvassák ezeket a bejegyzéseket, csatlakoznak az NJSZT-hez és versenyeinkhez. Tanárok
és diákok előtt is szabad a pálya!
Legfrissebb bejegyzésünkben Kaposi Ambrust, az ELTE IK fiatal adjunktusát mutatjuk be, aki a Nemes
Tihamér Versenyen tapasztalta meg, hogy milyen kihívásokat tartogat a programozás.
Bővebben:
http://tehetseg.inf.elte.hu/blog.html#kaposi

IEEE HS Student Paper Contest
Az IEEE HS minden évben pályázatot hirdet felsőoktatási intézmények hallgatói számára „Student
Paper Contest” címmel.
A pályázaton a felhívásban megjelölt időszakban készült, az IEEE szakterületi spektrumába tartozó
magyar vagy angol nyelvű szakmai cikkek és dolgozatok vehetnek részt, amelyeknek szerzői magyar
felsőoktatási intézmények jogviszonnyal rendelkező hallgatói. Közös szerzőség esetén több hallgató is
pályázhat ugyanazzal a művel, legfeljebb három főig. A pályázatnak nem feltétele az IEEE tagság.

A pályázat nem zárja ki a máshol publikált, akár már máshol díjazott műveket sem. A témavezetővel
vagy más közismert, hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező társszerzővel közös cikk csak akkor
fogadható el, ha a pályázó hallgató(k) neve a szerzői listában előbb szerepel, mint a közismert
társszerző neve.
Kategóriák:
 tudományos folyóirat cikkek
 tudományos konferencia cikkek
 TDK dolgozatok
 projektmunkák
Benyújtási határidő: 2017. december 15.
Bővebben: http://njszt.hu/neumann/hir/20171204/ieee-hs-student-paper-contest

Rendezvények a közeljövőben
Projektmenedzsment Szakmai Teadélután 2018. január
2018. január 17. 18 óra 30 perc
KPMG Székház
1134 Budapest, Váci út 31.
Téma: Az új PMBOK® Guide - Sixth Edition
Előadó: Dr. Pálvölgyi Lajos
A számos nyelven megjelenő könyv az ezt megelőző kiadásokkal együtt több mint harminc éve a
projektmenedzsment szakma vezető kézikönyve, munkaeszköze. Olyan alapvető forrás, amely nem
hiányozhat egyetlen projektvezető könyvespolcáról sem. Napjainkban – a különböző fordításokat és
elektronikus letöltéseket is figyelembe véve – mintegy 5,6 millió példánya forog közkézen.
Meghatározó alapmű többek között a PMP® (Project Management Professional) és több más hasonló
nemzetközi minősítés megszerzéséhez is.
Bővebben: https://www.pmsz.hu/rendezvenyek/pmsz-sajat-esemenyei/projektmenedzsmentszakmai-teadelutan-2018-januar-405

„Információvédelem menedzselése” – LXXIX. szakmai fórum
2018. január 17. 10 órától
Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.
A Hétpecsét Egyesület szakmai programja, melyen Tarján Gábor alelnök bevezető gondolatai után
Prof. dr. habil Bencsik Andrea, Dr. Pók László és Balázs András előadásait hallhatjuk az
információvédelem, tudásmenedzsment, GDPR és munkahelyi adatkezelés, Mobile Device
Management témakörökben.
A szakmai fórum az ISACA Hungary Chapter által támogatott rendezvény. CISA szakemberek számára
pontszerzési lehetőség.
Regisztrálni 2018. január 14-ig lehet a Hetpecset.hu oldalon.
Bővebben: https://hetpecset.hu/site/news/view/informaciovedelem-menedzselese-lxxix-szakmaiforum

Külföldi rendezvények
IJCAI-ECAI-18
July 13th to July 19th, 2018
Stockholm, Sweden
The Program Committee of the 27th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAIECAI-18), joint with the the 23rd European Conference on Artificial Intelligence, invites the
submission of technical papers for the main technical track of the conference.
IJCAI-ECAI-18 welcomes submissions across all areas of AI. The conference scope includes all
subareas of AI, including (but not limited to) traditional topics such as machine learning, search,
planning, knowledge representation, reasoning, constraint satisfaction, natural language processing,
robotics and perception, and multiagent systems.
Abstract submission deadline: January 25, 2018. Paper submission: January 31, 2018
Submission Site: http://ijcai2018.confmaster.net
More information: http://www.ijcai-18.org/

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

További információ és az IT biztonság közérthetően című könyv ingyenes letöltésére szolgáló link
elérhető a fenti képre kattintva!

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

