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Robotika versenyek az NJSZT támogatásával
Robotika-lázban égünk: május végén Hajdúböszörményben, június 8-9-én Tatabányán versenyeztek
a tehetséges robotos diákok, a nyíregyházi és budapesti rendezésű Magyar Ifjúsági Robotkupa
legjobbjai pedig épp napjainkban készülnek – csak ide a szomszédba, Montréalba (Kanada). Távoli
pontok a térképen, az viszont közös bennük, hogy a jövőt formáló robotikában megcsillogtatott
tehetségeket a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) támogatja.

Részletes beszámoló a versenyekről: http://njszt.hu/de/hir/20180613/robotika-versenyek-az-njszttamogatasaval

Digitális kompetenciák európai keretrendszere
Az ECDL tökéletesen lefedi a DigComp kompetenciáit
A digitális kompetencia értelmezésének és fejlesztésének európai keretrendszere, a DigComp etalon
az Európai Unió országaiban. Mivel a digitális kompetencia egyike azon kulcskompetenciáknak,
amelyek nélkül a munkaerőpiacon való érvényesülés, a mindennapi IKT-használat és az ekormányzatban és e-közigazgatásban való kiigazodás is elképzelhetetlen ma már, az Európai Unió
polgárai számára kidolgozott referenciakeret iránymutató Európa összes országában. A DigComp
segíti az állampolgárokat és a kormányzatokat is a szükséges kompetenciák azonosításában és
kezelésében.
A nemzetközi ECDL Alapítvány, tagországainak javaslatait figyelembe véve, aktív résztvevője volt a
kezdetektől a DigComp fejlesztésének. Ezért sem meglepő a teljes ECDL program, azaz az Európai

Számítógép-használói Jogosítvány DigComphoz történő megfeleltetésének pozitív eredménye: ez
alapján az összes kompetenciaterületet lefedik az ECDL moduljai, sőt, bizonyos modulok több
területet is érintenek.
Bővebben: http://njszt.hu/ecdl/hir/20180612/digitalis-kompetenciak-europai-keretrendszere

Egy csepp ECDL: a győri példa
Május elején számoltunk be arról, hogy az NJSZT által bevezetett
két modul is Best Practice (Legjobb Gyakorlat)-díjat nyert a 100
országot
felsorakoztató
nemzetközi
ECDL-mezőnyben.
Magyarország tehát példát mutat legjobb gyakorlatokból. A kiváló
megoldásokat mi is figyeljük, s különösen érdekesek a – szigorú
minőségbiztosítási követelményeinknek megfelelő és még azon túl
is a legjobbat nyújtó – vizsgaközpontok. Tanuljunk azoktól, akiktől
tanulni érdemes!
Az NJSZT – az ECDL hazai vezető szervezeteként – Magyarországon
229 vizsgaközponttal áll napi kapcsolatban. A vizsgaközpontok
jubileumi, 20. fórumát áprilisban tartottuk, ott is lehetőséget
adtunk a hazai legjobb gyakorlatok bemutatására. Sorozatunkban
Szolnokra, Beregszászra (Kárpátalja), Debrecenbe, majd Szegedre
kalandoztunk, most pedig Nyugat-Dunántúlra utazunk tovább:
irány Győr.
Az ország egyik legdinamikusabban fejlődő – és szépséges épületei mellett iparáról is ismert –
városában természetesen a digitális írástudás alapvető a diákok számára: pontosan tudják, hogy egy
innovatív környezetben végképp nem állnának meg a lábukon nélküle. Tudja ezt az Apor Vilmos
Katolikus Iskolaközpont is, ahol az informatikaoktatás rendkívül erős. Az iskola igazán ért ahhoz,
hogy kedvet csináljon az informatikához – és az ECDL-hez!
Bővebben: http://njszt.hu/ecdl/hir/20180613/egy-csepp-ecdl-a-gyori-pelda

Ponticulus Hungaricus – magyar nyelvű hidacska humaniórák és reáliák között
Ismét egy csokor érdekes cikkel jelentkezik a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság
Közoktatási Szakosztályának webfolyóirata, az edutainment (szórakoztatva tanítás) jegyében
szerkesztett Ponticulus Hungaricus.
Gondolta volna? „Shakespeare drámáiban leginkább az elmekórtan tüneteinek széleskörű
megfigyelésének alapossága tűnik fel.” – ez a megállapítás Dr. Berta Gyulától származik, aki bőséges
és ellenállhatatlanul szellemes válogatásban mutatja be a szépirodalom orvosfiguráit.
Szintén ő idézi Csokonai Vitéz Mihály orvos-sírversét is: „Itt fekszik, aki által / Sokan feküsznek itten.”
Ha Chaplin-járás vagy Alice Csodaországban-szindróma kínozza, ne keseredjen el, Kuna Ágnes
tanulmányából kiderül: mások még furcsább elnevezésű betegségekben is szenvedhetnek. Ez a
tanulmány ugyanis régi és modern betegségneveink jellegzetességeit gyűjtötte össze.
A neves tudománytörténésztől, Gazda Istvántól két írást is olvashatunk: az egyik Széchenyi, a másik
pedig Arany János betegségeiről szól. Hát igen, a halhatatlanok is halandók.
Önt ellenállhatatlanul vonzza a művelődéstörténet? Akkor alighanem Ponticulus-szindrómában
szenved.
Az egyetlen gyógyír, ha ide kattint: http://www.ponticulus.hu

Rendezvények a közeljövőben
XII. IME Egészség-gazdaságtani Továbbképzés és Konferencia, IME - MEMT I. Országos
Egészségügyi Konferencia
2018. június 20-21.
Hotel Hungária City Center 1074 Budapest, Rákóczi út 90.
Az IME – Interdiszciplináris Magyar Egészségügy – tudományos folyóirat és a Magyar Egészségügyi
Menedzsment Társaság 2018-ban első alkalommal szervez közös konferenciát, amelynek az
egészségügyi menedzsment és egészség-gazdaságtan megszokott témái mellett a változás,
változtatás és innovációmenedzsment lesz a központi témája.
Bővebben:
https://www.imeonline.hu/konferencia.php?konference=ime_xii_orszagos_egeszseg_gazdasagtani_t
ovabbkepzes_es_konferencia_ime_memti_orszagos_egeszsegu_gyi_konferencia

Projektmenedzsment Szakmai Teadélután 2018. június – A projektkultúra fejlesztés
Svájcban
2018. június 20. 19 óra
KPMG Székház
A projekt- és portfóliómenedzsment bevezetésének eredményeit és buktatóit ismerhetjük meg egy
svájci pénzügyi szolgáltatónál, Kaszás Péter PMO vezető tapasztalatain keresztül.
Bővebben: https://www.pmsz.hu/rendezvenyek/pmsz-sajat-esemenyei/projektmenedzsmentszakmai-teadelutan-2018-junius-422

Múzeumok Éjszakája az ITK-ban
2018. június 23.
NJSZT ITK, Szent-Györgyi Albert Agora, Szeged, Kálvária sgt. 23.
Az idén 50 éves Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) által
fenntartott és fejlesztett Jövő múltja – Informatika Történeti Kiállítás a világon
egyedülálló gazdagsággal mutatja be Kelet és Nyugat informatikáját és az ITvilág fejlődését abakusztól a szuperszámítógépig.
Az NJSZT is csatlakozik a Múzeumok Éjszakája programsorozathoz – itt a lehetőség, hogy játékosan és
kulisszatitkokba is betekintve ismerjék meg az informatika kincsestárát!
A programokról részletesen: http://ajovomultja.hu/news/muzeumok-ejszakaja-az-itk-ban-0

Hacktivity2018
2018. október 12-13.
MOM Kulturális Központ
2018-ban ismét megrendezésre kerül Közép-Kelet Európa legrangosabb IT biztonság konferenciája, a
Hacktivity.
Még két napig lehet élni az early bird regisztráció lehetőségével!

Keynote speakers: Rodrigo Branco, Chief Security Researcher az Intel Corporationtől és Mike
Ossmann, alapító a Great Scott Gadgetstől.
Bővebben: https://www.hacktivity.com/

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/

EuroSPI'2018 (European Systems, Software & Service Process Improvement and
Innovation Conference)
2018. szeptember 5-7.
TECNALIA Parque Cientifico y Tecnológico de Bizkaia c/Geldo. Edificio 700 E-48160 Derio (Bizkaia)
Szeretnénk felhívni a figyelmet a következő nemzetközi eseményre, amelynek szervezésében a
Szoftverminőség Menedzselés Szakosztály hagyományosan vezető szerepet vállal. A EuroSPI
(European Systems, Software & Service Process Improvement and Innovation Conference) 2018ban Bilbaoban (Spanyolország) kerül megrendezésre. Mint mindig, a EuroSPI szervezői tisztelettel
várják az NJSZT Szoftverminőség Menedzselés Szakosztály tagjainak és minden magyar résztvevőnek
a jelentkezését akár előadás tartása, akár a EuroSPI szakmai közösségi kapcsolatok kialakítása, illetve
ápolása érdekében.
06.04.2018 Submission of the first version of the full paper
30.04.2018 Distribution of review notes and notification of acceptance
12.06.2018 Contribution of final paper
31.07.2018 Early registration deadline
30.08.2018 Upload of conference presentation
További információk: http://2018.eurospi.net/

2018 Federated Conference on Computer Science and Information Systems – FedCSIS
9-12 September, 2018
Poznan, Poland
The FedCSIS 2018 Federated Conference invites submissions of POSITION PAPERS to its respective
events. Position papers must not exceed 8 pages and they should relate to an ongoing research or
experience. Position papers will be presented by the authors alongside regular papers. Position
papers may be also submitted as DEMO PAPERS and presented as demonstrations of software tools
and products. They should describe non-for-profit software tools in a prototype-, alpha-, or betaversion.
https://fedcsis.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

