EUNIS - CZ

Vás zve na konferenci

Sociální sítě
Mobilní aplikace
Termín konání:
Místo konání:

5.5. – 6.5. 2014
Harmony Club Hotel

Špindlerův Mlýn
www.harmonyclub.cz

Sociální sítě představují nový komunikační kanál bez ohledu na to, jestli tento způsob
komunikace vítáme nebo naopak před ním varujeme. V současné době je masově rozšířen, je
využíván nejen pro soukromé účely, ale v různých podobách i firmami. Také vysoké školy
jsou samozřejmě do této problematiky vtaženy. Konference by měla ukázat principy a výhody
sociálních sítí, ale také úskalí tohoto silného nástroje. V návaznosti na tradice konferencí
EUNIS CZ by měla také ukázat, jak jednotlivé školy k problematice sociálních sítí přistupují.
Druhým tématickým okruhem konference je problematika mobilních aplikací. I když tablety a
chytré telefony ještě nevytlačují standardní stolní počítače určené jak pro výuku, tak pro
řízení univerzity, nástup mobilních zařízení nabírá na intenzitě. Zejména je v poslední době
více než patrný trend, že mobilní zařízení je ve vlastnictví soukromé osoby, ale ta chce mít
přístup do univerzitních systémů. Vývoj mobilních aplikací s sebou přináší specifické rysy od
návrhu intuitivního ovládání až k zabezpečenému přístupu do aplikace na serveru, a to
s vyřešením problému distribuce vlastní aplikace.
Konference je určena zejména pracovníkům VŠ z oblasti správy IT infrastruktury,
managementu i učitelům informačních systémů. Zúčastněné firmy budou mít příležitost
prezentovat svá řešení.

Základní tématické okruhy:
•
•
•
•
•

sociální sítě – fenomén dnešní společnosti
etické a sociální problémy, zneužití sociálních sítí
sociální síť jako komunikační nástroj ve firmě
vyhodnocování názorů a situací
budoucnost sociálních sítí

•
•
•

využívání mobilních aplikací na vysokých školách
vývoj mobilních aplikací
problematika nasazování mobilních aplikací na VŠ

Pokyny k zaslání příspěvku
Příspěvky budou recenzované. Témata a anotace příspěvků zasílejte na adresu
rychlik@civ.zcu.cz. Program bude sestaven z vybraných příspěvků, struktura programu a
pořadí příspěvků bude upraveno podle rozsahu a obsahu došlých témat.

Základní termíny:
Odeslání anotace příspěvku:
Oznámení o zařazení příspěvku:
Odeslaní příspěvků do sborníku:
Registrace (na www.eunis.cz):
Konání konference:

2. března 2014
10. března 2014
31. března 2014
4. dubna 2014
5. až 6. května 2014

Poplatek:
Vložné na konferenci 1500,- Kč bude hrazeno především bankovním převodem
(č.ú. 2336097001/5500; k.s. 308 v.s 07/xxx – místo xxx, prosím, doplňte svoje pořadové
číslo z registrace). Za členy EUNIS bude vložné hradit sdružení EUNIS-CZ.
Příjezd na konferenci je očekáván již v neděli 4. května 2014. Konferenční dny budou pondělí
5.5. a úterý 6.5..2014.
Ceny zlevněného ubytování jsou 865,- Kč/os./noc za lůžko ve dvojlůžkovém pokoji
obsazeném dvěma osobami nebo 1300,- Kč/os./noc ve dvojlůžkovém pokoji obsazeném
jednou osobou.
Ceny jsou se snídaní a volným vstupem do bazénu a whirlpoolu po celou dobu pobytu.
Ubytování si každý účastník hradí sám. Parkovné bude placeno zvlášť 200,- Kč na noc.

Podrobné informace a registrační formulář najdete na www.eunis.cz .

