
                                  

KVIETIMAS 

20-oji tarptautinė konferencija “Information and Software Technologies” (ICIST) 
2014 m. spalio 9-10 d., Druskininkai, Lietuva 

  
 

20-oji tarptautinė konferencija “Information and Software Technologies“(ICIST) yra kasmet Kauno technologijos universiteto 

organizuojamas renginys. 2014 m. ši konferencija vyks spalio 9-10 d., Druskininkuose, Lietuvoje. 

 

Tyrimų sritys ir temos 

Informacinės sistemos: 

Verslo intelektinės 

technologijos 

informacinėms ir 

programų sistemoms: 

Programų sistemų inžinerija: IT taikymai: 

IS projektavimo metodologijos; 

Konceptualusis modeliavimas, 

ontologijos ir duomenų bazės; 

Verslo procesai ir normos; 

Įmonių architektūra ir verslo 

modeliavimas; 

Paskirstytos IS ir semantinis 

žiniatinklis; 

IS kokybė. 

 

Duomenų ir žinių 

gavyba; 

Sprendimų priėmimo 

sistemos;  

Natūralios kalbos 

apdorojimas;  

Žiniomis grindžiamų 

sistemų inžinerija. 

PĮ ir sistemų inžinerijos metodologijos; 

Modeliavimu grindžiamas kūrimas; 

Į paslaugas orientuota architektūra; 

Komponentinis projektavimas; 

Paskirstytosios, mobiliosios ir 

atvirosios architektūros; 

Debesų kompiuterija; 

PĮ kokybė ir testavimas; 

CASE priemonės PĮ kūrimui; 

Saugumas ir pasitikėjimas. 

E-vyriausybė ir 

viešasis sektorius; 

Programos verslui; 

IT mokyme(si); 

Daiktų internetas ir 

išmaniosios aplinkos; 

Bevielio ryšio ir 

mobiliosios programos; 

Kompiuterinė grafika ir 

multimedija. 

 

 
Konferencijos vieta 

Druskininkai – tarptautinis ištisus metus veikiantis mineralinio vandens, purvo ir klimato terapijos kurortas, kuris siūlo miesto 

svečiams pasilepinti SPA kompleksuose, vandens pramogų parke ir moderniuose laisvalaikio centruose, o viešbučiai siūlo 

konferencijų ir susitikimų organizavimo paslaugas. Druskininkų senamiestis yra paskelbtas architektūriniu paminklu. 

Rašytiniuose šaltiniuose Druskininkai pirmą kartą paminėti 1635 m. Kurį laiką buvo manoma, kad Kryžiuočių ordino kronikose 

minimi „Salzininken“ yra Druskininkai (vok. „Salz“ – salt), tačiau kaip vėliau paaiškėjo, buvo kalbama apie Šalčininkus. 

Šiandien manoma, kad miesto vardas gai būti kildinamas iš termino „druskininkas“.  

 
Organizacinis komitetas 

 

Konferencijos pirmininkas 

Eduardas Bareiša, Kaunas, Lietuva 

PK pirmininkas 

Robertas Damaševičius, Kaunas, 

Lietuva 

Organizacinio komiteto pirmininkė 

Giedrė Drėgvaitė, Kaunas, Lietuva 

Organizacinio komiteto el. paštas: 

icist2014@ktu.lt  

 Konferencijos straipsnių 

publikavimas 

Straipsnis neturi viršyti 5000 

žodžių ir 12 puslapių (už 

kievieną papildomą puslapį 

taikomas 10 € mokestis). 

Priimti straipniai bus išleisti 

Springer-Verlag CCIS kaip 

atskiras leidinys. Daugiau 

informacijos galite rasti: 

http://icist.if.ktu.lt/index.php/IC

IST/pages/view/AuthorsPages   

 Svarbios datos 

2014-04-28 – Straipsnių pateikimas 

2014-06-16 – Informacija apie priimtą / 

atmestą straipsnį 

2014-06-25 – Ištaisytų spausdinti tinkamų 

straipsnių priėmimas 

2014-10-09 – Konferencija. Moksliniai 

pranešimai. 

2014-10-10 – Konferencija. Industrinė 

sekcija. 

 

Daugiau informacijos ir registracija http://icist.if.ktu.lt   

Straipsniai pateikiami anglų kalba 
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