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Tisztelt Partnereink! 

A Debreceni Egyetem Informatikai Karán 2020. október 26-27-én 22. alkalommal rendezzük meg az 

Informatikai Szakmai Napokat, melyre az Ön cégét/intézményét/szervezetét is tisztelettel meghívjuk. 

Ez az esemény a pandémia miatt egy kicsit más lesz, mint amit a korábbi évek során megszokhattak, 

mivel online (MS Teams) formában rendezzük meg. 

Amennyiben szeretnének részt venni rendezvényünkön, akkor kérem, hogy szándékukat a következő 

címen elérhető regisztrációval jelezzék (határidő 2020. október 15.): 

https://www.ik.unideb.hu/szakmainapok/regisztracio/ 

Az Informatikai Szakmai Napok keretében céges/intézményi partnereinknek lehetőséget kínálunk két 

online előadás tartására magyar és/vagy angol nyelven, valamint előre megadott linken elérhető 

„standszobás” megjelenésre, ennek „berendezése” szabadon formálható, beleértve a hallgatóinkkal 

lebonyolítandó próbainterjúkat is. Ezen felül partnereinknek még szakmai kerekasztal beszélgetéseken 

való részvételi lehetőséget is biztosítunk, melyeken a Kar oktatási és kutatási területeihez kapcsolódó 

tapasztalatok, eredmények, tervek és kihívások megvitatása a cél. 

A rendezvényen részt vevők számára az alábbiakat kínáljuk: 

- a két nap során két előadás megtartása, 

- a rendezvény teljes ideje alatt előre megadott linken elérhető standszoba, melynek „berendezése” 

szabadon formálható. 

Partnereink részére a rendezvény teljes idejére való megjelenés díja 50 000 Ft, mely a fentiek mellett 

a kerekasztal beszélgetéseken történő részvétel lehetőségét is tartalmazza. 

Kiemelt partneri státusz is választható, akik számára a partneri státuszon túl még biztosítjuk, hogy a 

cégnevüket és logójukat kiemelt helyen tesszük közzé a rendezvény honlapján, valamint az 

elektronikus programfüzetben, a támogató nevesítve szerepelhet az eseményhez kapcsolódó DEIK 

hírekben, jár egy plusz előadás, továbbá előadások közötti szünetekben lejátsszuk a cég promóciós, 

bemutató videóját. Ez a státusz 150 000 Ft-ért igényelhető. 

Befizetési határidő: 2020. október 15. 

  

https://www.ik.unideb.hu/szakmainapok/regisztracio/
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Átutalás adományozási szerződés alapján: 

Új Évezred Informatika Fejlesztési Alapítvány 

4028 Debrecen 

Kassai út 26. 

Adószám:18559042-1-09 

Bankszámlaszám: 11625009-07975400-25000001 

Az alapítvány célja, hogy a régióban támogassa az informatikai oktatást, a tudomány és a gazdaság 

egymáshoz történő közeledését, az informatikai innovációt, a kultúra színvonalának emelését és 

mindezzel elősegíteni az információs társadalomra való felkészülést. 

A rendezvénnyel kapcsolatos további részletekről folyamatosan értesítjük partnereinket. Információk: 

Honlap: https://inf.unideb.hu/hu/iszn2020osz 

Regisztráció: https://www.ik.unideb.hu/szakmainapok/regisztracio/ 

Kérdések/észrevételek: rendezveny@inf.unideb.hu 

Kapcsolattartó: Hegedűs Bence Tel.: +36 20 216 44 99 

Debrecen 2020. október 5. 

Üdvözlettel, 

        Prof. Dr. Hajdu András s. k. 

                         dékán 

Debreceni Egyetem, Informatikai Kar 
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