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№ 112 від 30.05.2013р.
………………………………………………………………..Керівникам підприємств
галузей економіки.
Ректорам вищих навчальних
закладів України.
….
…….Миколаївський політехнічний інститут відповідно до плану проведення науковометодичних конференцій та науково-практичних семінарів з проблем вищої освіти і науки в
системі Міністерства на 2013р. проводить 10-13 вересня 2013p. V Всеукраїнську конференцію
«Стан та удосконалення безпеки інформаційно – телекомунікаційних систем».
Організатори конференції: Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації
України, Державна служба захисту персональних даних України, ДУ «Науково-дослідний
інститут соціально-трудових відносин» Міністерства соціальної політики України,
Національний технічний університет «КПІ», Миколаївський політехнічний інститут. На
конференцію виноситься розгляд наступних питань:
• національної системи та рамки кваліфікацій;
• формулювання результатів учіння на підставі професійних компетенцій;
• національних особливостей взаємодії ринку праці і ринку освітніх послуг;
• напрямів реформування системи підготовки кадрів;
• персональних данних які ідентифіковують фізичну особу та їх обробка;
• законодавства в сфері захисту персональних даних: сучасний стан і досвід застосування;
• управління інформаційною безпекою та захист персональних даних;
• проблематики інформаційної безпеки в галузях економіки;
• мережева безпека інформаційно-телекомунікаційних систем;
• застереження злочинності в сфері комп’ютерної інформації.
До участі в конференції запрошуються керівники, фахівці та науковці у сфері
підготовки кадрів для галузей економіки та інформаційної безпеки України. Конференція
відбудеться в Коблево 10-13 вересня 2013p. на базі відпочинку «Лотос». Заїзд 09 вересня, від'їзд
13 вересня. Вартість участі складає 1680 грн. (разом з ПДВ) і сплачується за наступними
реквізитами: ВНЗ «Миколаївський політехнічний інститут», р/р № 26005131980001 в ПАT
«Банк «Київська Русь», м.Київ, МФО 319092, код ЄДРПОУ 32819640, ІПН № 328196414035 ( а
організаційний внесок заочної участі з публікацією тез та наданням збірника матеріалів
конференції – 102 грн. ). У призначенні платежу потрібно вказати: «Організаційний внесок за
участь у конференції та П.І.Б. учасників». Заявки на участь у конференції та тези доповідей
просимо надіслати на електронну адресу Миколаївського політехнічного інституту :
rector@mpi.nikolaev.ua.
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Ректор
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