A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG
Szakosztályának
Alapszabálya
1. Általános rendelkezések
A szakosztály neve:

Nők az Oktatás, Kutatás, Informatika Területén

Hivatalos rövidítése:

NOKIT

A szakosztály neve angolul: Women in Informatics Communication, Education and Research Area
Hivatalos rövidítés angolul: WOICERA
A szakosztály székhelye: 1054 Budapest, Báthori u. 16.
A szakosztály jogállása:
A Nők az Oktatás, Kutatás, Informatika Területén Szakosztályának, továbbiakban NOKIT, a Neumann
János Számítógép-tudományi Társaság szakosztálya, jogállását a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság alapszabályának X. pontja szabályozza. A NOKIT olyan szakosztály, amely közvetlen
politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást
nem nyújt, pártoktól támogatást nem kap. A vezető tisztségviselői megbízatás (elnök, elnökségi tag)
összeférhetetlen bármely politikai pártban vagy destruktív szervezetben viselt tagsággal.

2. A szakosztály célja
A szakosztály fő célja a nők nagyobb szerepvállalásának elősegítése az informatikai területeken. Célja
az utánpótlás számbeli növelése, az utánpótlás gondozása, a kutatói pályán való előrejutás és a munkavállalás segítése, az ipar és a kutatás területén dolgozók közötti információáramlás létrehozása. Várunk területtől, nemtől, kortól, végzettségtől függetlenül mindenkit, aki ezen célokért velünk együtt
dolgozna.

3. A szakosztály tevékenysége
3.1. Tudományos kutatás elősegítése
A NOKIT szakosztály ennek érdekében kapcsolati teret hoz létre az informatikai területeken
kutató és dolgozó nők számára, lehetőséget biztosítva közvetlen tudás- és tapasztalatcserének, személyes szakmai hálózatok építésének, szakmai munkakapcsolatok kialakításának.
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3.2. Utánpótlás számának növelése, utánpótlás gondozása
Az NJSzT NOKIT szakosztálya segítséget nyújt a középiskolás tanulóknak a pályaorientációban,
ezáltal elősegítve a nők nagyobb arányú megjelenését a vonatkozó területek utánpótlásában.
Célja továbbá az utánpótlás gondozása is, amely a közép- és felsőfokú intézményekben tanuló
nők számára jelent segítségnyújtást. A végzést követően további támogatást igyekszik nyújtani a munkahelykeresést és elhelyezkedést illetően is. A szakosztály utánpótlás gondozás keretében egy olyan közösséget kíván kialakítani, amelyben a már végzett hallgatók tanácsaikkal
segíthetik a tanulmányaik befejezése előtt álló és a frissen végzett hallgatókat.

3.3. Tudományos pályán való előrehaladás támogatása
Azok számára, akik tudományos fokozatot kívánnak e területeken szerezni tudománykommunikációs csatornákat hoz létre, amely elősegítheti publikációs és egyéb, a karrierépítéshez
szükséges tevékenységeiket. Szakmai közösségekhez való kapcsolódás elősegítésével, konferenciákra való kijutás támogatásával és a publikálás lehetőségek szerinti segítésével.

3.4. Társadalmi kapcsolatok. Nemzetközi hálózathoz kapcsolódva működés
A szakosztály kapcsolatokat kíván létrehozni a hasonló tevékenységeket végző egyesületekkel, szervezetekkel annak érdekében, hogy növelje munkája hatékonyságát, eredményességét.

3.5. A területen oktatók produktív hálózatának kialakítása
A kitűzött tevékenységek jelentős része oktatási intézményen belüli munkát feltételez. Így
nagy hangsúlyt fektetünk az e területeket oktatók közötti tapasztalatcsere és kommunikáció
hatékonyabbá tételére.

3.6. Az ipari és a kutatói szféra szereplői között kommunikációs és együttműködési csatornák létrehozása
Fontosnak tartjuk, hogy a kutatásban és az iparban dolgozók között intenzív szakmai kommunikáció alakuljon ki. Törekvés az ipar szereplőinek képzés-fejlesztésbe való intenzívebb bevonására. Ez pozitív hatást eredményezhet az új kutatási területek kialakítására éppúgy, mint a
kutatási eredmények ipari területeken való hasznosulására. A pályaválasztást elősegítő és
utánpótlásgondozó munkánkat is elősegítheti egy ilyen kapcsolati háló és együttműködés.
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