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Motto: Najlepším liekom na hnev je čas. Seneca

Aktuality mesiaca
Prázdniny na FIIT vrcholia
31. august 2009 bol posledným dňom prázdninového obdobia
na fakulte. Tiché priestranné chodby sa znova zaplnia a ožijú
hlukom presúvajúcich sa skupín študentov z učebne do učebne
rozeberajúc prázdninové zážitky
Stavba novej budovy fakulty

príspevok: Modelling User Behaviour Characteristics for Identification (spoluautor M. Majerčík)
Pohoda 2009
17. – 18. júla 2009 sa v Trenčíne konal hudobný festival Pohoda, na ktorom boli (okrem hudobných žánrov a skupín) aj prezentované zaujímavé projekty a kreatívne využitie voľného času v stane EfuroCreative Space, zastrešovanom Európskou
komisiou na Slovensku. Priestor dostali i naši študenti. Martin
Kozmon predstavil projekt Bloodlezz.

Oznamy
Zelená lúka sa za tri mesiace zmenila na veľké stavenisko, po
ktorom brázdia tatrovky, buldozery, miešačky, bágre. Rastú pilotážne ramená. Hĺbia sa jamy pre základy. Na stavenisku sa
ruch počas prázdnin nezastavil.

Študenti
Zápisy na štúdium v akademickom roku 2009/10
Bakalárske štúdium
do 1. roka
1. 7. 2009
do 2. roka
7. 9. 2009
do 3. a 4. roka
8. 9. 2009
Inžinierske štúdium
do 1. roka
do ďalších rokov

9. 9. 2009
10. 9. 2009

Doktorandské štúdium
do 1. roka
do ďalších rokov štúdia

2. 9. 2009
14. 9. 2009

Úvod do štúdia pre akad. rok 2009/10
Študenti 1. ročníka bakalárskych študijných programov INFO a
PKSS zasadnú do lavíc o týždeň skôr ako ich starší kolegovia.
14. – 18. septembra 2009 ich čaká Úvod do štúdia.
Prihlasovanie sa na cvičenia v akad. roku 2009/10
Prihlásiť sa na cvičenia bude možné v dňoch 16. - 17. septembra 2009 postupne pre jednotlivé skupiny.

Reprezentovali nás
E-learning Conference
31. augusta – 1. septembra 2009 sa v Berlíne (Nemecko),
uskutočnila E-learning Conference s názvom E-Learning and
the Knowledge Society, na ktorej prezentovala Daniela Chudá

Promócie absolventov doktorandského štúdia
15. júna 2009 sa konali slávnostné promócie absolventov doktorandského štúdia, medzi ktorými boli i traja naši absolventi:
Ing. Anton Andrejko, PhD. a Ing. Jaroslav Jakubík, PhD.
v odbore Programové systémy a Ing. Marián Lekavý, PhD.
v odbore Aplikovaná informatika.
Viac informácií nájdete vo webovom sídle fakulty >> Informácie o >>

výskume >> dizertácie.

WIKT 2009
16. septembra 2009 je termín pre zaslanie rozšírených abstraktov na 4. ročník Workshopu o inteligentných a znalostne
orientovaných technológiách WIKT 2009, ktorá sa uskutoční
v dňoch 12.- 13. novembra 2009 v Herľanoch pod záštitou FEI
TU v Košiciach. Spoluorganizatori pracovných dielní sú SAIS,
ÚI SAV, CIT TU v Košiciach a FIIT STU v Bratislave.
eLearning v praxi 2009
30. septembra 2009 je uzávierka doručenie príspevku do súťaže "eLearning v praxi", ktorá sa bude konať 18. novembra
2009 v Starej Lesnej ako sprievodné podujatie medzinárodnej
konferencie ICETA 2009.
Znalosti 2009
23. septembra 2009 je termín zaslanie abstraktu príspevku na
konferenciu Znalosti 2009, ktorá bude 3. – 5. februára 2009
v Brne (ČR).

Písali o nás
FIIT STU hodnotila grant spoločnosti Hewlett-Packard
Slovakia (PC REVUE, 08/2009)
TP Cup 2009 - veľká príležitosť pre mladých (PC REVUE,
08/2009)
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