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1.Konkurs  Prac  Magisterskich. 

Jak co roku w warszawskim  Business Centre Club z udziałem sponsora Konkursu -  

Andersen Consaulting,  którego reprezentował dyrektor  Sebastiao  Albuquerque odbyło się 

wręczenie dyplomów i nagród. Bardzo  dziękuję wszystkim członkom NTIE, którzy 

zaszczycili swą obecnością  uroczystość Towarzystwa. Przypominam  iż   można już przesłać 

prace na IV Konkurs na adres:                    IV Konkurs Prac Magisterskich  NTIE 

Szkoła Główna Handlowa 

Katedra  Informatyki Gospodarczej, Aleja Niepodległości 162 

02-554  Warszawa 

Ostateczny termin nadsyłania prac upływa z dniem 31.01.2000r. Zachęcam wszystkie ośrodki 

informatyki ekonomicznej do promowania swoich najlepszych studentów w naszym 

Konkursie. Jak dowodzi praktyka, sukcesy te mają bardzo konkretne znaczenie dla rozwoju 

karier największych talentów,  które wybrały studia z informatyki ekonomicznej. Szczególnie 

organizatorom Konkursu zależy na udziale ośrodków akademickich, które dotąd wykazywały 

pasywność.  

  

2.II Konsorcjum Doktoranckie. 

Skoro drugie, to pewnie możemy mówić już o ukształtowaniu się kolejnej tradycji w NTIE. 

Wiceprezes NTIE, prof. A. Nowicki organizuje II Konsorcjum Doktoranckie w Polanicy. 

Zaproszenia otrzymali doktoranci i promotorzy z wszystkich ośrodków akademickich 

informatyki ekonomicznej. Wszelkie zapytania proszę kierować do organizatora II 

Konsorcjum na adres:                                       Katedra Inżynierii Systemów Informatycznych 

Zarządzania 

Akademia Ekonomiczna,  ul. Komandorska 118/120,   53-345 Wrocław 

tel (071) 36-80-379, fax (071) 36-80-369 

Konsorcjum sponsorowane jest sumą 5.000 zł, przyznaną NTIE przez Komitet Badań   

Naukowych.  

  

3. Posiedzenie Zarządu 

W trakcie II Konsorcjum odbędzie się posiedzenie Zarządu NTIE. O wynikach jego obrad 

napiszę w następnym Biuletynie. Stałym i zawsze pierwszym punktem posiedzenia Zarządu 

(odbywają się one dwa razy w roku) jest przyjęcie nowych członków. Załączam deklarację 

członkowską, którą proszę przekazać  potencjalnie zainteresowanym kandydatom. Deklaracje 

te proszę przesłać przed 10 listopada br. na adres Towarzystwa, lub wręczyć członkom 

Zarządu: prof. J. Golińskiemu,   prof.  W. Olejniczakowi, prof. A. Nowickiemu, dr. M. 

Pańkowskiej. Ładnie wydany Statut doręczyliśmy już każdemu członkowi Towarzystwa, tak 

więc kandydaci mogą się z nim zapoznać przed podjęciem ważnej, życiowej decyzji.  

  

4. Zjazd i Konferencja NTIE 

Stosownie do ustaleń wiosennego posiedzenia Zarządu NTIE, najbliższy Zjazd Wyborczy 

połączony z Konferencją odbędzie się jesienią 2000 r. O szczegółach będziemy dyskutować i 

poszczególne procedury ustalimy na dwu najbliższych posiedzeniach Zarządu. Zjazd na który 

już dziś serdecznie zapraszam, odbędzie się w Gdańsku. Tak, w samym starym, pięknym 

Gdańsku Gunthera Grassa  (i nie tylko), a nie, w jego wprawdzie urokliwych ale jednak 

okolicach. 

  



5. Składki członkowskie. 

Niektórzy z Państwa wraz z Biuletynem otrzymają sympatyczną przesyłkę w postaci 

wypełnionego bankowego dowodu wpłaty. Obrazuje on stan zaległości składkowych danego 

członka NTIE. Obowiązkiem prezesa jest przypomnienie, iż płacenie składek jest statutowym 

obowiązkiem osoby, która z własnej i nieprzymuszonej woli zapisała się do naszego 

elitarnego Towarzystwa. Aby tego obowiązku dopełnić należy się udać do najbliższego 

oddziału banku (zazwyczaj w promieniu kilkunastu, kilkudziesięciu metrów) i wpłacić 

skromniutką sumę. W ten sposób uszanują Państwo również dużą pracę włożoną w 

opracowanie dowodów wpłaty przez P. D. Kralewską. Jednocześnie pragnę bardzo 

podziękować tym członkom Towarzystwa, którzy systematycznie składki płacą, czasami z 

wyprzedzeniem na kilka lat. 

Serdecznie wszystkich pozdrawiam i do zobaczenia w Polanicy a następnie w Gdańsku 

  

Prezes  Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej 
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