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1. Posiedzenie Zarządu NTIE
W dniu 16 grudnia br. w Polanicy odbyło się posiedzenie Zarządu NTIE.
W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu tj.
- S.Wrycza
- J.Goliński
- A.Nowicki
- W.Olejniczak
- M. Pańkowska
Porządek spotkania był następujący:
1) Przyjęcie nowych członków.
2) Stanowisko w sprawie minimum programowego informatyki ekonomicznej
(propozycje stanowiska - W.Olejniczak).
3) III Zjazd i Konferencja NTIE (S.Wrycza).
4) Ocena przebiegu konkursu prac magisterskich.
5) I Konkurs prac doktorskich NTIE (A.Nowicki).
6) Zasady i plan funkcjonowania Forum Dyskusyjnego Informatyki
Ekonomicznej przy Komitecie Nauk Organizacji i Zarządzania PAN
(J.Kisielnicki).
7) Sprawy finansowe.
8) Sprawy bieżące.
Niektóre ze spraw zostaną przedstawione w niniejszym Biuletynie - inne w
następnym.

2. I Konsorcjum doktoranckie
Mamy za sobą pierwsze doświadczenie w organizowaniu konsorcjum
doktoranckiego. Odbyło się ono w dniach 17 i 18 grudnia w Polanicy. Młodzież
asystencka świetnie dopisała. Uczestniczyło około 25 młodych pracowników nauki
z wszystkich ośrodków akademickich reprezentowanych w NTIE. Krótkie
półgodzinne wystąpienia o charakterze metodycznym wygłosili profesorowie: E.
Niedzielska, W. Olejniczak, A.Baborski, J.Golinski i S.Wrycza. Odbyły się dwie
sesje, w trakcie których młodzież asystenckaprezentowała założenia swoich prac
doktorskich wysłuchując następnie pytań, wątpliwości, uwag i zaleceń
moderatorów (samodzielnych pracowników nauki) a także swoich kolegów.
Koncorcjum zostało zakończone panelem dyskusyjnym z udziałem profesorów: A.

Nowickiego, A.Gospodarowicza i J.Golińskiego.
Z całą pewnością nastąpiła integracja młodego rzutu pracowników naukowo
dydaktycznych reprezentujących informatykę ekonomiczną. To właśnie założenie
było jednym z ważkich czynników powołania NTIE.
Pragnę złożyć gorące podziękowania organizatorom koncorcjum z Instytutu
Informatyki Ekonomicznej z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu - prof. A.
Nowickiemu i jego znakomitemu Zespołowi. Oddzielne podziękowania należą się
firmie TETA - sponsorowi, który był uprzejmy sfinansować przedsięwzięcie.
Najwyższym jednak wyrazem uznania, zarówno dla organizatorów jak i
sponsorów, była wysoka ocena potrzeby i użyteczności organizowania takiego
konsorcjum wyrażana przez jego uczestników.

3. Konkurs prac magisterskich
Jury I konkursu na najlepsze prace magisterskie z dziedziny informatyki
ekonomicznej NTIE ogłosiło swoje wyniki konkursu. Są one następujące:
Nagroda I stopnia (1200 zł) - Paweł Afelt - “Zastosowanie metod i technik
sztucznej inteligencji w programowaniu zapotrzebowania na energię elektryczną” (
promotor prof. Jerzy Zieliński Uniwersytet Łódzki),
Nagroda II stopnia (800 zł) - Mirosław Rusin - “System DELPHI jako
implementacja techniki obiektowej” ( promotor prof. Stanisław Wrycza
Uniwersytet Gdański),
Nagroda III stopnia ( 600 zł) - Paweł Gorczyca - “Narzędzia informatyczne w
analizie technicznej Giełdy ( promotor, prof. Jan Goliński Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie)
Wręczenie nagród nastąpi z udziałem prasy 14 stycznia w warszawskim Business
Centre Club.

4. Nowi członkowie
Na posiedzeniu w dniu 16 grudnia deklaracje członkowskie złożyli i zostali
przyjęci:
- prof. Jacek Kryt ( Ryerson Politechnic University, Toronto, Kanada)
- prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk (Uniwersytet Szczeciński),
- mgr Ayman Maktabi (Syria),
- mgr Dorota Grzelak (Uniwersytet Gdański),
- mgr Aleksandra Gwizdała (Uniwersytet Gdański),
- mgr Witold Rybiński (Uniwersytet Gdański),
- mgr Arkadiusz Owczarzy (AE Wrocław).

Serdecznie witam w naszym Towarzystwie i zapraszam do współpracy.

5. II konkurs NTIE na najlepsze prace magisterskie z
dziedziny informatyki ekonomicznej.
Stosownie do Regulaminu, prace konkursowe na II już konkurs należy przesłać w
nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 1998 roku na następujący adres:
Szkoła Główna Handlowa
Katedra Informatyki Gospodarczej,
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Zarząd NTIE powołał jury II Konkursu w skład, którego wchodzą:
- prof. dr Wiesław Flakiewicz, członek honorowy NTIE - przewodniczący
oraz członkinie:
- prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk
- dr Małgorzata Pańkowska.
Konkurs dotyczy prac magisterskich napisanych w okresie 1.01.-31,12.1997r.

6. I już Święta . . .
Wszystkim członkom NTIE składam serdeczne podziękowania za całoroczną
współpracę, przekazując najlepsze świąteczne i noworoczne życzenia pomyślności
i powodzenia życiu osobistym, zawodowym i społecznym.

Stanisław Wrycza
Prezes NTIE

