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I Posiedzenie Zarządu NTIE
W dniu 23 kwietnia 2002r. w Katedrze Informatyki Gospodarczej SGH, kierowanej przez prof. Jana
Golińskiego, odbyło się posiedzenie Zarządu NTIE. W spotkaniu wzięli udział członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście. Obecni byli:
Prof. A. Nowicki
Prof. J. Goliński
Prof. W. Chmielarz
Prof. W. Olejniczak
Prof. J. Kisielnicki
Dr H. Dudycz
W. Sielski
Obradom przewodniczył prof. A. Nowicki
Przebieg posiedzenia:
1. Otwierając posiedzenie Prezes prof. A. Nowicki podziękował za zaufanie, jakim go obdarzono wybierając na
stanowisko Prezesa NTIE oraz zaproponował uczczenie minutą ciszy pamięć Prof. Andrzeja Baborskiego.
2. Prof. A. Nowicki przedstawił krótkie sprawozdanie z działalności finansowej NTIE, Bilans oraz Rachunek
zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2001 r. Zarząd zatwierdził powyższe dokumenty.
3. Przewodniczący Kongresu Informatyki Polskiej Waldemar Sielski przedstawił zamierzenia oraz zaawansowanie prac związanych z przygotowaniem 3 Kongresu Informatyki Polskiej. Prezentacja była wstępem do dyskusji
o udziale NTIE w 3 Kongresie Informatyki Polskiej. Informacje o Kongresie i wnioski z dyskusji przedstawiono
w punkcie II biuletynu.
4. Ustalono, iż NTIE jako organizatora wspierającego 5 Edycję Konferencji BIS, będzie reprezentował w dniu
otwarcia tj. 24.04.2002 r. profesor M. Niedźwiedziński.
5. Omówiono szczegóły merytoryczne i organizacyjne konferencji dydaktycznej. Szerzej w punkcie III biuletynu.
6. Przyjęcie nowych członków
II Informujemy. Zapraszamy
W dniach 5-7 grudnia 2002 w Warszawie w Hotelu Victoria odbędzie się 3. Kongres Informatyki Polskiej - „Polska informatyka w Unii Europejskiej.” Kongresowi patronuje Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. Główni organizatorzy to Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne.
Wstępny plan Kongresu:

Dzień pierwszy: „Dzień Międzynarodowy” planuje się w tym dniu uczestnictwo Prezydenta i gości zagranicznych, w zamierzeniach ma to być dzień, w którym zostaną poruszone takie zagadnienia jak np. przedstawienie sukcesów polskiej informatyki, jak widziana jest za granicą polską informatyka;
Dzień drugi: „Dzień Gospodarczy”– dzień w którym przewiduje się przede wszystkim spotkanie przedstawicieli
firm informatycznych, uczelni i firm -użytkowników systemów. Przykładowe zagadnienia rozważane w tym
dniu na panelach i wykładach to: czy polska informatyka wykorzystała swoją szansę ?, co należy i co można
zrobić, aby informatyka polska była informatyką europejską, co to znaczy informatyk i odpowiedzialność informatyka;
Dzień trzeci: „Podsumowanie”- rozważane będą zagadnienia o wpływie informatyki na inne dziedziny gospodarki.
Więcej informacji na stronie Kongresu www.kongres.org.pl
W trakcie dyskusji ustalono, iż NTIE będzie uczestniczyć w 3 Kongresie Informatyki Polskiej oraz w
pracach przygotowawczych do Kongresu. Propozycje dotyczą:





Udziału w panelu: istota zawodu informatyk;
Promocja Kongresu przez NTIE wśród jego członków;
Realizacja tematu: współpraca uczelni i wiodących firm informatycznych w Polsce (np. prace na uczelniach
na zachodzie są finansowane i wspomagane przez firmy, czy takie rozwiązania można wprowadzić w naszym kraju ?);
Publikacje w materiałach wydanych po Kongresie.

Przypominamy
W dniach 29 listopad – 1 grudzień 2002 w Świeradowie Zdrój odbędzie się I Konferencja pt. Nowoczesne Technologie Informacyjne w Zarządzaniu (NTIZ’2002) organizowana przez Katedrę Teorii Informatyki
Instytutu Informatyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu.
Strona internetowa konferencji jest w przygotowaniu, ale wszystkich informacji chętnie udzielą: miroslaw.dyczkowski@ae.wroc.pl, oraz helena.dudycz@ae.wroc.pl

III Konferencja dydaktyczna
W dniach 23-24 września 2002 r. W Kołobrzegu Uniwersytet Szczeciński i Zachodniopomorska Szkoła
Biznesu organizują konferencję na temat: Dydaktyka informatyki ekonomicznej
Tematyka konferencji:
 nauczanie na kierunku Informatyka i Ekonometria, analiza struktury nauczania przedmiotów informatycznych (co się zmieniło od ostatniej prezentacji programów, jakie nastąpiły modyfikacje w poszczególnych
przedmiotach, jakie są kierunki zmian),
 zdalne nauczanie,
 wizerunek absolwenta kierunku Informatyka i Ekonometria,
 Informatyka i Zarządzanie –integracja naukowa, badawcza i dydaktyczna,
 młoda kadra informatyczna na uczelni,
Szczegółowy program konferencji zostanie ustalony na kolejnym posiedzeniu Zarządu NTIE w dniu 19
czerwca br. w SGH.
IV Składki członkowskie
Trwają prace nad zweryfikowaniem aktualnego stanu składek członkowskich. Każdy ośrodek w najbliższym czasie otrzyma pełną informację o zaległościach w opłacaniu składek. Prosimy o wpłaty za rok 2002.
Przypominamy, iż roczna składka członkowska Towarzystwa wynosi 30zł. (dla studentów 15zł.).
Prosimy o uregulowanie należności dokonując wpłat na konto:
Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej
Kredyt Bank PBI S.A.
III Oddział Wrocław
Ul. Sztabowa 76b
Wrocław
Nr. konta 15001168-100670-121160028892

V Aktualizacja bazy adresów e-mail
Bardzo prosimy członków o sprawdzenie czy na stronie WWW Naukowego Towarzystwa Informatyki
Ekonomicznej http://bsd.iie.ae.wroc.pl/ntie/ znajdują są aktualne adresy e-mail.
Wszystkie zmiany proszę zgłaszać do jelonek@zim.pcz.czest.pl
VI Nowi członkowie
Do NTIE przyjęto p. Marcina Kulikowskiego (SGH).
Serdecznie witamy w naszym gronie

VII Pozdrowienia

Serdeczne pozdrawiam wszystkich członków
Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej
Prof. dr hab. Adam Nowicki
Prezes NTIE
Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej
53-345 Wrocław
tel. /71/36-80-379
ul. Komandorska 118/120
fax. /71/ 36 79 611
http://bsd.iie.ae.wroc.pl/ntie/
lista dyskusyjna: ntie-1@panda.bg.univ.gda.pl
p.o. sekretarz: jelonek@zim.pcz.czest.pl
Opracowała: Dorota Jelonek

