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29 серпня – 1 вересня 2013 р. на базі спортивно-оздоровчого табору «Карпати» Львівського національного університету імені Івана Франка (смт. Чинадієво Закарпатської обл.) буде проведено V науково-практичну конференцію «Електроніка та інформаційні технології» (ЕлІТ-2013).

Організатори конференції:
Львівський національний університет імені Івана Франка, 
Фізико-механічний інститут імені Г. В. Карпенка НАН України.

Tематичні напрямки роботи конференції

Інформаційні системи і технології

Мікро та наноелектроніка

Гібридні інформаційні системи і технології
Матеріали електронної техніки
Мікропроцесорні інформаційні
 системи
Моделювання явищ, процесів і систем електроніки
Геоінформаційні технології та системи екологічного моніторингу

Методи і засоби обробки сигналів і зображень 
Електронні системи і прилади
Веб-технології
Напівпровідникова електроніка та оптоелектроніка
Комп’ютерні системи та мережі

Високопродуктивні обчислювальні системи
Наноструктури в електроніці
Паралельні та розподілені обчислення
Плазмоніка
Інформаційні технології в 
навчальному процесі



Під час конференції планується проведення круглих столів і робочих семінарів із представниками зацікавлених організацій, установ, підприємств і компаній щодо практичного використання наукових розробок і підготовки фахівців в галузі електроніки та інформаційних технологій.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Робота конференції завершиться підведенням підсумків і рекомендацією матеріалів доповідей до друку в збірниках наукових праць Львівського національного університету імені Івана Франка.

Важливі дати
1.	до 01.06.2013 р. – прийом текстів тез і реєстрація на сайті учасників  конференції.
2.	 до 15.06.2013 р. – друге інформаційне повідомлення, розсилання запрошень на конференцію.
3.	 до 30.06.2013 р. – оплата організаційних внесків.
4.	 29.08.2013 р. 9:00-11:00 год. – реєстрація учасників конференції (вул. Тарнавського, 107, м. Львів). 
5.	 29.08.2013 р. 11:00 год. – відкриття конференції.
6.	 29.08.2013 р. 12:00 год. – виїзд до місця проведення конференції. 
7.	 29.08.2013 р. 18:00 год. – прибуття на місце проведення конференції в смт. Чинадієво. 
8.	 30.08.2013 р. 9:30 год. - відкриття пленарних засідань.
9.	 30.08.2013 р. 10.00-13.00 год. – запрошені та усні пленарні доповіді.
10.	 30.08.2013 р. 15.00-18.00 год. – стендові доповіді.
11.	 31.08.2013 р. 10.00- 13.00 год. – усні секційні доповіді.
12.	 31.08.2013 р. 15.00-18.00 год. – стендові доповіді.
13.	 01.09.2013 р. 10:00 год. – підведення підсумків. 
14.	 01.09.2013 р. 12:00 год. – виїзд з місця проведення конференції до м. Львова. 
15.	 01.09.2013 р. 17:00 год. – прибуття до м. Львова.

Організаційний внесок
Організаційний внесок становить 740 грн. 
Для студентів та аспірантів оргкомітетом, за можливості, буде надана знижка.
Організаційний внесок включає в себе видатки на проживання, харчування, проїзд з м. Львова до смт. Чинадієво і назад, культурну програму, видання матеріалів та інші організаційні витрати. Реквізити для сплати оргвнеску будуть наведені у другому інформаційному повідомленні.


Інформаційні ресурси
Докладна інформація щодо конференції доступна на офіційній сторінці 
http://www.electronics.lnu.edu.ua/zagalna-informacija/konferenciji/elit-2013/

Телефони для довідок:
(032) 239 43 29 (проф. Болеста І.М., голова організаційного комітету) 
(032) 239 42 24 (доц. Карбовник І.Д., секретар організаційного комітету) 
(032) 239 41 12 (проф. Половинко І.І., голова програмного комітету)
(032) 239 42 24 (доц. Вельгош С.Р., секретар програмного комітету). 

Адреса електронної пошти
elit2013@electronics.lnu.edu.ua



