
 
 
 
 
 
Notícies de l’Oficina de Projectes Europeus de Recerca de la Universitat de València 
 

EURORECERCA Núm. 132     Data: 23 d’Abril de 2009 
Propers esdeveniments seguretat 

 
Safety & Security Systems in Europe. 4th Conference with partnering event. 
4 i 5 de Juny de 2009, Postdam (Alemanya) 
 
Aquest congrés comptarà amb fòrums d’experts on es debatran els resultats de recerca més 
recents en enginyeria de la seguretat, a més d’oferir l’oportunitat de presentar prototipus i 
nous desenvolupaments sota condicions reals. Durant els dos dies de celebració, la Xarxa 
Europea d’Empreses proporcionarà informació i una plataforma d’intercanvi, per tal de 
contribuir a la cooperació necessària entre els actors rellevants en recerca i 
desenvolupament. 
 
Més informació i inscripcions al web de l’esdeveniment: http://www.safety-and-security.de/ 
 
CYTER2009: Congrés sobre Ciberterrorisme y Ciberdelicte. 
Del 22 al 24 de juny, Praga (República Txeca) 
 
Organitzat sota la presidència txeca de la Unió Europea, la tercera edició del Congrés sobre 
Ciberterrorisme i Ciberdelicte analitzarà un ampli espectre de temes, des de les amenaces 
futures i emergents, fins als efectes psicològics i sociològics derivats d’un mal ús d’internet. 
La part central del congrés està dedicada a les polítiques i punts de vista globals sobre el 
ciberterrorisme i el ciberdelicte. 
 
Més informació i inscripcions al web de l’esdeveniment: 
https://cythres.fd.cvut.cz/cyter2009/en 
********* 
Safety & Security Systems in Europe. 4th Conference with partnering event. 
4 y 5 de junio de 2009, Postdam (Alemania) 
 
Este congreso contará con foros de expertos donde se debatirán los resultados de 
investigación más recientes en ingeniería de la seguridad, además de ofrecer la oportunidad 
de presentar prototipos y nuevos desarrollos bajo condiciones reales. Durante los dos días de 
celebración, la Red Europea de Empresas proporcionará información y una plataforma de 
intercambio, con el fin de contribuir a la cooperación necesaria entre los actores relevantes 
en investigación y desarrollo. 
 
Más información e inscripciones en el web del evento: http://www.safety-and-security.de/ 
 
CYTER2009: Congreso sobre Ciberterrorisme y Ciberdelicte. 
Del 22 al 24 de junio, Praga (República Checa) 
 
Organizado bajo la presidencia checa de la Unión Europea, la tercera edición del Congreso 
sobre Ciberterrorismo y Ciberdelito analizará un amplio espectro de temas, desde las 
amenazas emergentes y futuras, hasta los efectos psicológicos y sociológicos derivados de 
un mal uso de internet. La parte central del congreso está dedicada a las políticas y puntos 
de vista globales sobre el ciberterrorismo y el ciberdelito. 
 



Más información e inscripciones en la web del evento:  
https://cythres.fd.cvut.cz/cyter2009/en 
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