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Lietuvos kompiuterininkų sąjunga maloniai kviečia į tradicines „Kompiuterininkų dienas – 2023“,  

kurios vyks Vilniaus universiteto Kauno fakultete, Muitinės g. 8, Kaune.  

RENGINIO STRUKTŪRA 

– Išmanios visuomenės, skaitmeninės Lietuvos plenarinė sesija; 

– XXI mokslinė kompiuterininkų konferencija, 

  XVIII Lietuvos kompiuterininkų sąjungos suvažiavimas; 

– XV mokyklinės informatikos konferencija, 

  Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos (LInMA) konferencija; 

– Mokomieji seminarai mokytojams, doktorantams, studentams ir kt.; 

– Kompiuterininkų vakaronė. 

DALYVAVIMO FORMOS 

Renginyje kviečiami dalyvauti individualūs asmenys, valstybinės ir privačios įmonės bei visuomeninės organi-

zacijos. Dalyviai galės skaityti mokslinius, metodinius, apžvalginius, informacinius pranešimus 

konferencijose, dalyvauti diskusijose, pateikti informaciją apie įmones, produktus bei konkrečius sprendimus. 

Suteikiama galimybė reklamai, demonstravimui. 

Įmones, ypač IT verslo, kviečiame tapti mūsų renginio rėmėjais. 

„Kompiuterininkų dienų“ darbus numatoma publikuoti moksliniuose žurnaluose „Informatica“ [indeksuoja-

mas Clarivate Analytics Web of Science (WoS) su cituojamumo rodikliu (IF)], „Information Technology and 

Control“ [WoS IF], „Informatics in Education“ [WoS Emerging Sources Citation Index (ESCI)], 

„Baltic Journal of Modern Computing“ [WoS ESCI], „Information & Media“ [indeksuojamas SCOPUS, 

etc.] ir „Computational Science and Techniques“ [indeksuojamas DOAJ, EBSCO, CrossRef, DSJI, etc.]. 

Taip pat bus išleistas praktinių ir metodinių straipsnių bei tezių rinkinys „Kompiuterininkų dienos – 2023“. 

Straipsnius prašome teikti „EasyChair.org“ sistemoje: http://www.easychair.org/conferences/?conf=kodi23 

SVARBIAUSIOS DATOS 

2023 m. birželio 20 d. – baigiasi recenzuojamų straipsnių priėmimas; 

2023 m. liepos 15 d. – baigiasi lengvatinių (sumažintų) dalyvio mokesčių mokėjimo terminas; 

2023 m. rugpjūčio 25 d. – baigiasi nerecenzuojamų straipsnių, pranešimų tezių priėmimas; 

2023 m. rugsėjo 20 d. – baigiasi dalyvių registracija; 

2023 m. rugsėjo 28–30 d. – „Kompiuterininkų dienos – 2023“ VU Kauno fakultete, Muitinės g. 8, Kaune. 

 

KONTAKTINĖ INFORMACIJA 

Lietuvos kompiuterininkų sąjunga 

Akademijos g. 4 – 201, LT-08412 Vilnius 

Telefonas (8 5) 2109 342. El. paštas liks@liks.lt 

Atsiskaitymų sąsk. Nr.: LT107044060001106494 (AB SEB bankas),  

 LT753500010001696765 (UAB „Paysera LT“). 
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