12. Országos Gazdaság-informatikai Konferencia

2015. november 6-7,
Pannon Egyetem,
Veszprém

Felhívás előadások beküldésére
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság GIKOF
Gazdaság-informatikai Kutatási-Oktatási Fóruma (http://gikof.njszt.hu) küldetésével összhangban - az üzleti-gazdasági alkalmazásokkal
kapcsolatos informatikai fejlesztésekkel, kutatómunkával, s az ehhez
kapcsolódó képzésekkel foglalkozik. Tagságunk egyetemi oktatókat,
kutatókat, vállalati szakembereket, hallgatókat tömörít ezen a gyorsan
változó területen. Speciális feladatunknak tekintjük a BSc és MSc
szintű felsőoktatási szakok (Gazdaság-informatika) támogatását.
2015-ben már a 12. Konferenciánkat rendezzük, ebben az évben
Veszprémben, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar
szervezésében. Ezek az országos találkozók mindig jó alkalmat
nyújtanak a személyes találkozókra, hazai és külföldi előadók
munkájának megismerésére, kapcsolatok építésére különböző
szakterületek művelői, s persze fiatalok-idősek, kezdők és
tapasztaltabb szakemberek között.

TERVEZETT SZEKCIÓK, KIEMELT TÉMÁK
Kutatás

Oktatás

HATÁRIDŐK
• Augusztus 3. Kivonatok beküldése előbírálatra

• Tudásmenedzsment

• eLearning

• Szeptember 7. Visszajelzés elfogadásról/elutasításról

• Üzleti modellezés

• Gazdaságinformatikai
képzések

• Október 5. Végleges, kibővített kivonatok beküldése
• Október 18. Végleges program

• Duális képzések
tapasztalatai

• November 6-7. Konferencia

• Üzleti intelligencia
• Big Data
• eBusiness
• Környezet-informatika

• Doktori képzések

• December 15. Végleges cikk beküldése

Az OGIK Konferencia lehetőséget ad a szélesebb értelemben vett “gazdasági
informatika” művelőinek, hogy kutatási eredményeiket, alkalmazási
tapasztalataikat, oktatási céljaikat és eredményeiket bemutassák, megvitassák.
A legjobb előadásokat meghívjuk a referált-indexelt GIKOF Journal / SEFBIS
Journal-ban történő megjelentetésre, magyar, vagy angol nyelvű publikálásra.
Az idei Konferencia Programbizottsága a korábbiakhoz hasonlóan várja a
kibővített (2-3 oldalas) előadás-tervezeteket. Idén kiemelt területünk lenne a
tudás-menedzsment ICT támogatása és a rohamosan fejlődő környezetinformatika, de természetesen minden eredményt szívesen fogadunk az üzleti
modellezés, a termelés-támogatás, a mobiltechnológiák alkalmazásai, az üzleti
intelligencia és a Big Data, az eBusiness és hasonló témakörökben. A beküldött
előadások témájától és színvonalától, valamint külföldi vendégeinktől függően
legalább egy szekcióban szeretnénk angol nyelvű előadásokra sort keríteni, s a
másfél nap alatt mód lesz kerekasztal-vitára, később kijelölendő aktuális
témában.
Az előadás-tervezeteket (akár angolul, akár magyarul) email-ben várjuk az
ogik2015@easychair.org címre, illetve feltölthetők az EasyChair konferenciamenedzsment rendszerbe (https://easychair.org/conferences/?conf=ogik2015).
Az információkat a http://gikof.njszt.hu website-on frissítjük, ahol korábbi
konferencia-anyagainkat is megtalálhatják az érdeklődők.
A részvételi díj (2 nap, büfé-étkezés, fogadás, CD) 80 EUR. PhD hallgatók,
szponzorok munkatársai és nyugdíjas résztvevők kedvezményt kérhetnek.
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