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Петнаеста по реду Међународна конференција о интелигентним системима SISY свечано је отворена
у Великој већници Градске куће. Организатори конференције посвећене интелигентним системима,
информатици и роботици су Висока техничка школа струковних студија и Универзитет Обуда из
Будимпеште.

Свечано отворен 15. Међународни симпозијум о интелигентним системима (SISY 2017)
Конференција је ове године окупила научне раднике и стручњаке из Мађарске, Словачке,
Румуније, Немачке, Италије, Ирана, Турске, Јапана и балканских земаља, који ће током три дана
представити више од 60 научних радова. Као и прошле године част да отвори конференцију припала
је др Имреу Рудашу, председнику одбора "SISY 2017".
Након свечаног отварања, одржана су три пленарна предавања. Предавање из области примењене
информатике одржао је проф. др Хамидо Фујита из Јапана, проф. др Окyаy Каyнак, са Багазици
Универзитета из Турске одржао је предавање о управљању и ИЦТ технологији, док је др Левент
Ковач, са Обуда Универзитета из Будимпеште, говорио о био-информатици.
Захваљујући конференцији „SISY“ већ деценију и по стручњаци из разних земаља размењују
искуства и представљају новине у области интелигнетних система и примењене математике.
-Главни бенефит одржавања овакве конференције је могућност да наши запослени, наши
истраживачи и наставници имају увид у рад страних или других истраживача из Србије, да се окупе
на једном месту, размене идеје, упознају и друже. Дугорочно, бенефит је тај да ћемо добити боље
стручњаке у Суботици- каже Игор Фирстнер, директор Високе техничке школе струковних студија.
На конференцији ће бити представљени и радови десетак запослених на Високој техничкој школи,
међу којима је др Сања Маравић-Чисар, која ће указати на потребу модернизовања наставе и
увођења практичног рада.
- Рад је везан за тематику да се настава модернизује у смислу да то не буду само предавања и
вежбе, већ да студенте мотивишемо и да нешто конкретно направе током студирања. Задајмо им
такве пројекте, где они морају да ураде конкретне ствари. Пошто сам ја на предметима које се тичу
програмирања, идеја је да студенти направе апликације за мобилне уређаје са Андроид
оперативним системом, што би допринело студентима да по завршетку школовања могу показати
конкретан производ односно рад, апликацију коју су направили. То ће им значити више него да
кажу које испите и са којим успехом су положили. - каже др Сања Маравић-Чисар, помоћница
директора за наставу Високе техничке школе струковних студија.
Сутра и у суботу у Високој техничкој школи за учеснике ће бити организован рад по секцијама.

