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1. Uroczystość wręczenia nagród I Konkursu NTIE.
W dniu 16 stycznia w warszawskim Business Centre Club miało miejsce wręczenie
nagród laureatom naszego Konkursu prac magisterskich. Werdykt konkursowego
jury, pracującego pod przewodnictwem Członka Honorowego Towarzystwa Prof.
Wiesława Flakiewicza został ogłoszony w poprzednim Biuletynie. W tym miejscu
pragnąłbym serdecznie podziękować Panu Profesorowi i wszystkim członkom jury
za sprawne przeprowadzenie Konkursu, natomiast Recenzentom prac
konkursowych za poświęcony czas i wkład pracy.
Wręczenie nagród miało bardzo uroczystą oprawę. Sponsor Konkursu - firma
Andersen Consulting była reprezentowana przez Dyrektora Generalnego
Warszawskiego Biura Anderesen Consulting Pana Sebastiao Albuquerque.
Naturalnie, firmie należą się podziękowania i uznanie Towarzystwa za możliwość
przeprowadzenia samego Konkursu, klasę uroczystości wręczenia, oraz
artystycznie wykonane dyplomy dla laureatów i ich promotorów. W uroczystości
udział wzięli przedstawiciele prasy, toteż następnego dnia ukazały się w różnych
mediach informacje na temat wyników Konkursu. Bardzo dziękuję również
Kolegom którzy w odpowiedzi na zaproszenie zjawili się na uroczystości. Licznie
zgromadzone grono stworzyło znakomitą, na pewno długo pamiętaną atmosferę
uroczystości.
Pragnąłbym aby w przyszłości uroczystość ta odbywana w tak ekskluzywnym
otoczeniu, stała się również miejscem spotkania przedstawicieli naszego
Towarzystwa z reprezentantami praktyki gospodarczej.

2. Tematy prac w I Konkursie NTIE.
Na pewno wielu z nas zainteresuje tematyka prac magisterskich w Konkursie.
Poniżej podaję tematy w porządku alfabetycznym, bez nazwisk autorów i
promotorów czy nazw uczelni. Podstawowym celem Konkursu jest podnoszenie
jakości prac magisterskich, oraz ich propagowanie w różnych środowiskach i
mediach. Informacja o tematach może więc sprzyjać doskonaleniu pracy
promotorów a także inspirowaniu przyszłych magistrantów. Tak więc lista tytułów
prac konkursowych jest następująca:
- Electronic Data Interchange a nowoczesna wymiana danych handlowych.
- Gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa i jej implementacja w systemie SAP
R/3,
- Lokalne sieci komputerowe na przykładzie sieci komputerowej uczelni

- Narzędzia informatyczne w analizie technicznej Giełdy
- System Delphi jako implementacja techniki obiektowej,
- System Wystąpień Generalnych Rzecznika Praw Obywatelskich
- Tworzenie bazy danych dla dokumentu celnego “SAD” w systemie FOXPRO
- Zasoby i usługi Internetu w inicjowaniu i wspomaganiu działalności
gospodarczej,
- Zastosowanie algorytmów genetycznych w modelowaniu ekonomicznym
- Zastosowanie metod i technik sztucznej inteligencji w programowaniu
zapotrzebowania na energię elektryczną,
- Zintegrowany system ekspertowy INEX ,

3. II Konkurs Prac magisterskich NTIE
Czas szybko płynie - pora na kolejny Konkurs. Drugi i następne Konkursy będą
odbywać się zgodnie z terminami uchwalonego przez Zarząd NTIE Regulaminu
Konkursu. Oznacza to, iż 31 stycznia (liczy się data stempla pocztowego) mija
termin nadsyłania prac magisterskich na II Konkurs NTIE i Andersen Consulting.
Informacje o tym terminie przekazałem w poprzednim Biuletynie, oraz w liście
dyskusyjnej NTIE. Przesłałem również plakat wszystkim potencjalnym
promotorom. Poniższa informacja ma więc charakter tzw. last minute message.
W I Konkursie wzięło udział 11 prac magisterskich z 4 uczelni: SGH,
Uniwersytetów Gdańskiego i Łódzkiego oraz Politechniki Wrocławskiej. A zatem
zabrakło prac potentatów polskiej informatyki ekonomicznej, tj. wrocławskiej
Akademii Ekonomicznej i Uniwersytetu Szczecińskiego. Wspomnieć warto
również o innych nieobecnych: Uniwersytecie Warszawskim, Akademiach
poznańskiej, katowickiej i krakowskiej. Trudno będzie cele Konkursu osiągnąć,
bez wzajemnego informowania się o tematyce i meritum prac, wyrażonych w
pracach właśnie. Regulamin Konkursu został przesłany wszystkim członkom
NTIE. Prace wraz z niezbędną dokumentacją należy przesłać na adres Katedry
Informatyki Gospodarczej SGH.
Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie zapraszam wszystkie akademickie ośrodki w
Polsce, w których informatyka ekonomiczna jest uprawiana, do udziału w naszym
(tak - nareszcie naszym) Konkursie.

4. Nowi Członkowie Honorowi NTIE.
Na ostatnim posiedzeniu Zarządu NTIE postanowiono nadać tytuły Członków
Honorowych NTIE - Pani Prof. Elżbiecie Niedzielskiej i Panu Prof. Tadeuszowi
Wierzbickiemu. Chcieliśmy w ten sposób wyrazić wdzięczność i uznanie obu
Laureatom za olbrzymi, merytoryczny i organizacyjny wkład w rozwój informatyki
ekonomicznej w Polsce. Serdecznie gratuluję. Uroczyste wręczenie dyplomów
Członków Honorowych nastąpi na III Zjeździe i Konferencji NTIE jesienią br.

5. II Kongres Informatyki Polskiej
NTIE włączyło się w prace przygotowawcze do II Kongresu Informatyki Polskiej,
który odbędzie się w Poznaniu w grudniu b.roku. Prof. Bogdan Stefanowicz z
warszawskiej SGH zgodził się reprezentować Towarzystwo w Komitecie
Organizacyjnym Kongresu. Serdeczne dzięki.
6. Deklaracja członkowska NTIE .
Wszystkich zainteresowanych informuję że najważniejsze fakty o NTIE
przedstawione są na jego stronie internetowej, pod adresem :
http://panda.bg.univ.gda.pl./~ntie
Jest tam również formularz deklaracji członkowskiej. Proszę o tym informować
Koleżanki i Kolegów z naszego środowiska, którzy, jak wnioskuję z kierowanych
do mnie telefonów, zainteresowani są współudziałem w pracach naszego
Towarzystwa. Decyzje o przyjęciu członków w poczet NTIE podejmuje się
wyłącznie na posiedzeniach Zarządu. Najbliższe posiedzenie będzie miało miejsce
w marcu lub kwietniu br. Wypełnione deklaracje można przesłać na adres
Towarzystwa lub przekazać bezpośrednio członkom Zarządu.
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