
ŠTUDENTKSA RAČUNALNIŠKA KONFERENCA 

POZIV ZA ODDAJO ČLANKA 

6. Oktober, 2015, Inštitut »Jožef Štefan«, Ljubljana, Slovenija 
 

Ideja za nastanek študentske računalniške konference je nastala iz potrebe, da moderni študijski programi 

računalništva po fakultetah dovolj zgodaj – že med diplomskim ali magistrskim študijem – začnejo 

spodbujati raziskovalno in razvojno delo med študenti. Glavni cilj konference je omogočiti študentom, da 

običajno ob pomoči mentorjev predstavijo svoje dosežke širši javnosti, recimo uspešne seminarske naloge 

ali izven-študijske raziskovalne ali razvojne dosežke. S tem pridobijo kvalitetne odzive prisotnih vrhunskih 

profesorjev in raziskovalcev ter drugih nadarjenih kolegov študentov, izmenjujejo svoje ideje, spoznavajo 

nove prijatelje in navezujejo stike z raziskovalnimi in razvojnimi okolji, ki na konferenci iščejo mlade 

talente. Kotizacije ni, prispevki izidejo v zbornik, navodila so spletna (is.ijs.si).  

Prispevke se v slovenskem ali angleškem jeziku odda na sistem, kot je objavljeno na spletnih straneh 

konference. Obvezna recenzija bo na nivoju študentskih prispevkov. Program konference StuCosRec 

pokriva naslednje teme: 

• Algoritmi in podatkovne strukture 

• Digitalno procesiranje signalov 

• Evolucijsko računanje 

• Inteligence rojev 

• Mobilno in prodorno računalništvo 

• Multimedija 

• Paralelno računanje 

• Podatkovne baze 

• Procesiranje slik 

• Programski jeziki 

 

• Programsko inženirstvo 

• Računalniška grafika 

• Računalniške arhitekture 

• Računalniški vid 

• Robotika in mehatronika 

• Sočasni sistemi 

• Semantični splet 

• Teoretično računalništvo 

• Umetna inteligenca 

• Znanstveno računanje 
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