Rendezvénynaptár 2011

JÚLIUS

Valamennyi rendezvényen szívesen látunk minden érdeklődőt!
Az I. Magyar Világtalálkozó keretében,
azzal párhuzamosan kerül megrendezésre a

2. BÁTHORY–BRASSAI
NEMZETKÖZI KONFERENCIA
és a

„XXII. KANDÓ KÁLMÁN NYÁRI EGYETEM”
Balatonlelle, 2011. július 1-2.
Fővédnök:
Védnök:

Szőcs Géza, államtitkár; NEFMI
Rudas Imre, az Óbudai Egyetem rektora

További információk:
http://www.vilagtalalkozo.hu/customPages/
tudomanyos-konferencia?subSiteId=1
http://www.vilagtalalkozo.hu/customPages/
kando-nyari-egyetem?subSiteId=1
Kapcsolat: dr. Tuzson Tibor, +36-30-250-8447

E Lİ ZE T ES PR O GR AMA J ÁN L AT

ITS 2011 – 22nd European
Regional ITS Conference
Budapest, 2011. szeptember 19-21.
www.hte.hu/its2011
The ITS conferences have a long history of dealing
with the more and more complex issues in telecommunications, attracting participants from all over the
world: policy-makers, regulators, business-men, software and marketing experts, and mostly researchers
from universities and network operators, service providers, manufacturers, system integrators.
Invited speakers:
Gábor Mátrai, Vice President,
National Media and Infocommunications Authority,
Hungary
Mark Jamison, Professor,
Director of the Public Utility Research Centre,
University of Florida

CogInfoCom 2011

Joao da Silva, Researcher,
University of Luxembourg
Magyar Telekom, Hungary (under conciliation)

2nd International Conference on
Cognitive Infocommunications
Budapest, 2011. július 7-9.
www.hte.hu/coginfocom2011
Cognitive infocommunications (CogInfoCom) investigates the link between the research areas of infocommunications and cognitive sciences, as well as the
various engineering applications which have emerged
as the synergic combination of these sciences.
The primary goal of CogInfoCom is to provide a systematic view of how cognitive processes can co-evolve
with infocommunications devices so that the capabilities
of the human brain may not only be extended through
these devices, irrespective of geographical distance,
but may also interact with the capabilities of any artificially cognitive system. This merging and extension of
cognitive capabilities is targeted towards engineering
applications in which artificial and/or natural cognitive
systems are enabled to work together more effectively.
Registration fee:
200 EUR, for Hungarian participants 50 000 HUF.

ICUMT 2011
International Conference on
Ultra Modern Telecommunications
Budapest, 2011. október 5-7.
www.icumt.org
A HTE és a BME közreműködésével idén Budapesten
rendezik az IEEE által támogatott ICUMT konferenciát.
A konferencia két részből áll, és emellett 3 egynapos
minikonferencia is lesz. A két rész, az ICUMT-T a távközlés és az ICUMT-CS a vezérlési rendszerek, automatizálás és robotika területét fedik le. A három egynapos
minikonferencia a hálózatok rendelkezésre állásával,
az optikai hozzáféréssel és a mobil számítástechnikával és hálózatokkal foglalkozik.
A részletes felhívás megtekinthető:
http://www.asszisztencia.hu/icumt/index.php?menu=5
HTE (és IEEE) tagok kedvezményesen regisztrálhatnak
a rendezvényre.
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