Kalendarz konferencji
Polskiego Towarzystwa Informatycznego
zawsze aktualn¹ wersjê kalendarza znajdziesz na www.min-pan.krakow.pl/pti/konferencje

Kwiecieñ
27-29.04

Zastosowanie Informatyki w Rachunkowoci i Finansach, Jurata, hotel NEPTUN.

Organizator: Polskie Towarzystwo Informatyczne.
Informacje:

Biuro Konferencji MAG soft Gdañsk, 80-755 Gdañsk ul. Szafarnia 10, tel. 058 305 19 33, fax 058 305 18 32,
Ewa Korziñska. Frekwencja zak³adana  120 uczestników.

Uczestnicy:

ksiêgowi, finansici, informatycy wszystkich bran¿.

Kolejna edycja konferencji ma na celu poszukiwanie korzyci ze stosowania technologii informacyjnej równie¿ na poziomie
strategicznym zarz¹dzania. Z uwagi na du¿y stopieñ z³o¿onoci przedsiêwziêæ informatycznych zmierzaj¹cych do realizacji takich
zadañ, podczas konferencji zostanie przedstawiona problematyka zwi¹zana z ich implementacj¹ oraz wdra¿aniem, ze szczególnym uwzglêdnieniem przygotowania strategii rozwoju systemu informacyjnego przedsiêbiorstwa.

Maj
15-19.05

Wiosenna Szko³a PTI Gospodarka elektroniczna ( Fakty, narzêdzia, perspektywy), winoujcie.

Organizator: Polskie Towarzystwo Informatyczne, Polskie Stowarzyszenie Elektronicznego Handlu i Marketingu.
18-19.05

III Konferencja Informatyk Zak³adowy, Kazimierz Dolny.

Organizator: Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katedra Zarz¹dzania Politechniki Lubelskiej. Informacje: tel. (81) 525-42-14,
fax (81) 525-24-56, Anna Gr¹dziel,
lub dr in¿. Marek Mi³osz tel. (0) 601-334-934, (081) 525-20-46, ul. Nadbystrzycka 38, 20-618 Lublin,
e-mail: marekm@pluton.pol.lublin.pl, http://pluton.pol.lublin.pl./kaz00.htm
Tematyka: Realizacja przedsiêwziêæ informatycznych. Konferencja bêdzie powiêcona problemom realizacji przedsiêwziêæ informatycznych. Oprócz referatów teoretycznych bêd¹ prezentacje podsumowuj¹ce ukoñczone projekty przebudowy systemów informatycznych w zwi¹zku z likwidacj¹ problemu roku 2000.

Czerwiec
7.06

III Konferencja z cyklu: Problemy spo³eczeñstwa globalnej informacji, Szczecin.

Temat: Spo³eczeñstwo informacyjne  przyjazne dla osób specjalnej troski.
Organizator: Zak³ad Systemów Globalnej Informacji Instytutu Informatyki w Zarz¹dzaniu Wydzia³u Nauk Ekonomicznych
i Zarz¹dzania Uniwersytetu Szczeciñskiego, PTI  Sekcja Problemów Globalnej Informacji.
Informacje:

Prof. US dr hab. Agnieszka Szewczyk, tel.: (091) 487-80-80 fax: (091) 487-88-64
e-mail: aszew@uoo.univ.szczecin.pl

Celem konferencji jest tym razem stworzenie forum dla wymiany pogl¹dów na temat aktualnego stopnia rozwoju spo³eczeñstwa
informacyjnego zw³aszcza w aspekcie powszechnoci informacji oraz poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: jak zapewniæ równy
status informacyjny wszystkim cz³onkom spo³eczeñstwa, gdy¿ stanowiæ ono mo¿e w szczególnych sytuacjach warunek sine qua
non godziwego ¿ycia codziennego.
26-30.06 XII Górska Szko³a PTI  Szczyrk 2000 Architektura systemów informacyjnych dla potrzeb
gospodarki elektronicznej, czyli zarz¹dzanie trosk¹ o klienta w dobie e-konomii, Szczyrk.
Organizator: Oddzia³ Górnol¹ski PTI
Informacje:

Oddzia³ Górnol¹ski PTI (ptiog@netpol.pl), tel./fax. (32)-253-96-78

Tematem bêd¹ problemy in¿ynierii wymagañ zwi¹zane z tworzeniem systemów dla potrzeb gospodarki elektronicznej. Szczególna
uwaga bêdzie zwrócona na zagadnienia ekonomii stosowania rodków informatycznych w budowaniu takich systemów. Szko³a
adresowana jest dla projektantów systemów informacyjnych, analityków biznesowych oraz mened¿erów odpowiedzialnych za
wprowadzanie rodków informatyki w organizacjach.

Polskie Towarzystwo Informatyczne, Zarz¹d G³ówny, ul. ¯elazna 87, 00-879 Warszawa, tel/fax (22) 652 32 59, PTI@pti.org.pl

Wrzesieñ
18-19.09

II krajowa konferencja Multimedialne i Sieciowe Systemy Informacyjne, Wroc³aw.

Organizator: Politechnika Wroc³awska i Polskie Towarzystwo Informatyczne.
Informacje:

(0-71) 3203258 Ewa Kaczmarek, http://www.zsi.pwr.wroc.pl/MISSI-2000

Celem konferencji jest wymiana idei, pogl¹dów i dowiadczeñ oraz stymulowanie nowych rozwi¹zañ w dziedzinie multimedialnych i sieciowych systemów informacyjnych. Zakres tematyczny konferencji obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania technik multimedialnych i sieciowych.
25-28.09

IV Letnia Szko³a Programowania Wizualnego, Poznañ

Organizatorzy: Oddzia³ Wielkopolski PTI, Instytut Informatyki, Politechnika Poznañska
Informacje:

Jan Kniat (kniat@put.poznan.pl, tel. 0-61 665 2372),
Ewa £ukasik (lukasik@put.poznan.pl, tel. 0-61 665 2373), Instytut Informatyki, Politechn. Poznañska, ul. Piotrowo 3a,
60-965 Poznañ, fax 0-61 877 1525, http://www.pti.poznan.pl/

Po udanych trzech edycjach Letniej Szko³y Programowania Wizualnego powiêconych kolejno programowaniu w jêzyku Visual
Basic i Java oraz zaawansowanemu programowaniu WWW, organizatorzy postanowili tematyk¹ szko³y w roku 2000 uczyniæ
tworzenie aplikacji multimedialnych. W ramach Szko³y przez cztery prowadzone bêd¹ wyk³ady oraz æwiczenia laboratoryjne,
w czasie których przedstawione zostan¹ ró¿ne aspekty technologii multimedialnej i jej wykorzystania w praktyce programistycznej.

Padziernik
17-20.10

II Krajowa Konferencja In¿ynierii Oprogramowania, Zakopane.

Listopad
20-24.11

Szesnaste Jesienne Spotkania PTI, Mr¹gowo.

Informacje:

Górnol¹ski Oddzia³ PTI (ptiog@netpol.pl), tel./fax. (32)-253-96-78

Jedn¹ z form aktywnoci Polskiego Towarzystwa Informatycznego jest organizowanie wielu interesuj¹cych
konferencji. W trakcie tych konferencji uczestnicy mog¹ porozmawiaæ z kolegami po fachu o rozwi¹zywaniu podobnych problemów, wymieniæ idee ze znanymi postaciami polskiej informatyki, odwie¿yæ kontakt z precyzyjnym jêzykiem.
Konferencje PTI maj¹ w opinii uczestników wysoki poziom merytoryczny. Serdecznie na nie zapraszamy.
Kalendarium konferencji mo¿na znaleæ na stronie: www.min-pan.krakow.pl/pti/konferencje
gdzie zawsze bêdzie najbardziej aktualna jego wersja.

Polskie Towarzystwo Informatyczne, Zarz¹d G³ówny, ul. ¯elazna 87, 00-879 Warszawa, tel/fax (22) 652 32 59, PTI@pti.org.pl

