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1. II Zjazd i II Konferencja.
W dniach 29 i 30 listopada odbędzie się Zjazd NTlE, a następnie II
Konferencja Informatyki Ekonomicznej. Będzie wiec to już nasze trzecie
wspólne spotkanie w przeciągu jednego roku, począwszy od Konferencji w
Jastrzębiej Górze. W tym czasie NTIE okrzepło przede wszystkim
organizacyjnie. Załatwiono wiele czasochłonnych problemów, kwestii
organizacyjnych w Sądzie Wojewódzkim, Izbie Skarbowej, Wojewódzkim
Urzędzie Statystycznym, banku, itd.
Skoro wszystkie te problemy mamy za sobą czas przeprowadzić szeroka
dyskusje merytoryczno - programową . Zbliżający się II Zjazd będzie ku
temu wspaniałą okazją. Zachęcam do przygotowania i zgłaszania
pomysłów działania, a także konkretnych sposobów ich realizacji.
2. Informatyka ekonomiczna w strukturach nauki polskiej.
Problem ten był inspiracją do powołania Towarzystwa, toteż podjęło
ono lobbing w wyborach do komitetów PAN i KBN. Miło mi powiadomić, że
do Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania wybrany został prof. Jerzy
Kisielnicki. / oczywiście głównie dzięki zasługom własnym/. O skutkach
naszej akcji w wyborach do KBN-u dowiemy się niebawem. Całe
zagadnienie zostanie dogłębnie przedyskutowane w trakcie II Zjazdu.
3. Lista dyskusyjna.
W ubiegłym tygodniu została uruchomiona lista dyskusvjna NTIE.
Odpowiednie komunikaty przesłano osobom, których adresy e-mailowe są
w posiadaniu Towarzystwa. Innych zachęcam do subskrypcji poprzez
wysłanie na adres Iistserv@panda.bg.univ.gda.pl komunikatu:
subscribe ntie-l imię i nazwisko
Jak sądzę lista przyczyni się do ożywienia kontaktów w Towarzystwie ,które
z konieczności aktualnie ograniczają się do spotkań w czasie zjazdów i
konferencji. Bardzo zachęcam do przesłania swoich listów na podany
adres. Mam nadzieję, że lista dyskusyjna NTIE będzie bardzo ożywiona,
dając wszystkim korzyści merytoryczne i organizacyjne.
4. Składki.

Nieodmiennie delikatnie przypominam o koncie: Naukowe Towarzystwo
Informatyki Ekonomicznej
81-824 Sopot
ul. Armii Krajowej 119/121
Nr konta: 708401-504074-27006-1-111
PBI. S.A. O/Sopot
Jak dotąd jedynie trzecia część członków Towarzystwa opłaciła tegoroczne
składki. Warto ponownie przypomnieć, iż istnieje możliwość zapłacenia
składki ze środków na działalność statutową, jeśli rektor wyrazi zgodę.
5. Dyplomy honorowe.
W trakcie II Zjazdu pragniemy po raz pierwszy wręczyć dyplomy
honorowe tym naszym Koleżankom i Kolegom, którzy w bieżącym rok-u
obronili prace doktorskie lub uzyskali stopień doktora habilitowanego.
Proszę o nadsyłanie propozycji na adres Towarzystwa.
6. Logo NTIE.
Stosownie do uprzednich zapowiedzi chcielibyśmy rozstrzygnąć
konkurs na logo NTIE. Propozycje proszę przywieźć na II Zjazd.
Zostaną one wystawione, a następnie dokonamy demokratycznego
wyboru.
Do miłego zobaczenia w Jadwisinie,
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