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I Posiedzenie Zarządu NTIE
W dniu 10 stycznia 2006 w Katedrze Informatyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu kierowanej przez prof. dr hab. Witolda Abramowicza odbyło się posiedzenie
Zarządu NTIE.
Obecni byli:
Prof. A. Nowicki
Prof. H. Sroka
Prof. W. Abramowicz
Prof. M. Niedźwiedziński
Prof. B. Stefanowicz
Dr I. Chomiak
Dr M. Pańkowska
Dr A. Kobyliński
Dr D. Jelonek
PRZEBIEG SPOTKANIA

Na wstępie odbyły się prezentacje dwóch projektów realizowanych w Katedrze Informatyki Ekonomicznej kierowanej przez prof. W. Abramowicza.
- Prezentacja Usability Driven Open Platform for Mobile Government (UseMeGov)
- Prezentacja AdaptiveServices Grid (ASG)
W krótkiej dyskusji uczestnicy spotkania, z dużym uznaniem ocenili poziom prac nad
przedstawionymi projektami.
1. Wprowadzenia do posiedzenia dokonał prof. W. Abramowicz jako gospodarz posiedzenia.
2. Stan prac programowych i organizacyjnych jubileuszowej konferencji NTIE, która odbędzie się jesienią 2006 zreferował dr A. Kobyliński.
Z uwagi na obniżenie kosztów będzie to dwudniowa konferencja. Termin: 17-18 listopada
br. Termin nadsyłania artykułów do 10.04.06. Recenzje nadesłanych prac zgodnie z procedurą wydawniczą Wydawnictwa AGH. Wykład proszony wygłosi prof. Sowiński lub
prof. Cellary. Zostanie on sfinansowany ze środków NTIE. Ustalono wynagrodzenie w
kwocie 1000zł.
Konferencja będzie połączona z obchodami 10 lecia NTIE. O wygłoszenie wykładu okolicznościowego zostaną poproszeni prof. St. Wrycza i prof. A. Nowicki.
Zobowiązano dr A. Kobylińskiego do opracowania tematyki merytorycznej Konferencji i
przygotowanie kalendarza Konferencji.
3. Projekt regulaminu dotyczącego uhonorowania osób, które najbardziej aktywnie tworzyły
i rozwijały Towarzystwo.

Prof. M. Niedźwiedziński zaproponował uhonorowanie zasłużonych członków NTIE tytułem Członka Honorowego, który jest uwzględniony w Statusie NTIE. Osoby nagrodzone
powinny także otrzymać pamiątkowe upominki.
4. Realizacja projektu badawczego w dziedzinie doskonalenia kształcenia na kierunku Informatyka i Ekonometria
Prof. A. Nowicki zaprezentował stan realizacji projektu badawczego w dziedzinie doskonalenia kształcenia na kierunku Informatyka i Ekonometria. Wszyscy uczestnicy otrzymali książki „Doskonalenie kształcenia informatycznego na kierunku Informatyka i Ekonometria na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
Część 1. Identyfikacja kształcenia w obszarze informatyki” Praca badawcza wykonana
pod kierunkiem A. Nowickiego oraz część 2 „Analiza i ocena kształcenia w obszarze informatyki”
5. Dyskusja nad projektem Kodeksu Honorowego członków NTIE
Projekt Kodeksu Honorowego członka NTIE opracowany przez prof. B. Stefanowicza
obejmuje trzy aspekty: plagiaty, zasady cytowania i odwołania. Treść projektu jest dostępna na stronie WWW. Przyjęto ustalenia, iż na najbliższej Konferencji NTIE jeden z
paneli będzie poświęcony na dyskusje nad Kodeksem Honorowym.
Prof. B. Stefanowicz złożył propozycję, by uczcić pamięć zmarłych członków NTIE w
Zeszytach Specjalnych, które byłyby wydawane co klika lat np. na 10 lecie NTIE.
Propozycja zyskała aprobatę, ale nie zapadły w tej kwestii wiążące ustalenia.
6. Informacja o ewentualnych zmianach w regulaminie konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu informatyki ekonomicznej .
Dr M. Pańkowska powiedziała, że informacje o konkursie na najlepszą pracę z zakresu informatyki ekonomicznej zostały rozesłane kilkukrotnie, niestety na razie nie nadesłano
żadnej pracy.
Prof. Abramowicz stwierdził, iż w tym roku jest to Konkurs Prac Magisterskich, ale w
przyszłości, ze względu na trzy poziomy kształcenie że należy rozważyć prowadzenie
Konkursu Prac Licencjackich, Magisterskich i Doktorskich. Tych ostatnich wg opinii
prof. Niedżwiedzińskiego jest z Informatyki Ekonomicznej co roku kilkanaście.
Dr Kobyliński jeszcze raz wspomniał o konieczności zakupu domeny NTIE, aby na stronie WWW umieszczać informacje o Konkursie.
Dr Pańkowska zgłosiła wniosek w sprawie nagród dla wieloletnich recenzentów. Zaproponowano kilka opcji :
a) dyplom zasłużonego członka NTIE
b) nagroda pieniężna
c) odznaka NTIE
Niestety istnieją bariery finanse, które utrudniają realizację tych postulatów. Prof. Nowicki zasugerował, aby rozważyć tę kwestię z Panią Anną.Woźniak z Accenture. Firma ta
będzie sponsorem tegorocznego Konkursu.
7. Informacja o stanie prac przygotowawczych nad utworzeniem własnego czasopisma
NTIE.
Rozważono propozycję utworzeniem własnego czasopisma. Jest to bardzo cenna inicjatywa, niestety napotyka na wiele barier, w tym przede wszystkim na bariery finansowe.
8. Dyskusja nad propozycją nowego działu w wydawanym Biuletynie NTIE - „ Nowości wydawnicze”
Dr D. Jelonek zgłosiła propozycję, by w kolejnych numerach Biuletynu NTIE zamieszczać informacje o nowościach wydawniczych z zakresu Informatyki Ekonomicznej.
Informacje te byłyby umieszczane także na stronie WWW.

Ustalono, iż poszczególne ośrodki naukowe będą zgłaszać informacje o nowych publikacjach na adres email Sekretarza NTIE
Prof. W. Abramowicz krytycznie ocenił stronę WWW Towarzystwa. Zaproponował, aby
wykupić czytelną domenę. Warto byłoby stworzyć i systematycznie uaktualniać Kalendarz Imprez. Informacje o planowanych Konferencjach będą przesyłane na adres e-mail
Sekretarza Towarzystwa.
9. Przedstawienie, dyskusja i zatwierdzenie sprawozdania finansowego z działalności NTIE
w 2005r.
Skarbnik NTIE dr I. Chomiak przedstawiła Sprawozdanie z działalności NTIE za rok
2005. Sprawozdanie składa się z Rachunku Zysków i Strat, Bilansu i Informacji Dodatkowej. W procedurze głosowania Zarząd NTIE zatwierdził Sprawozdanie finansowe za
rok 2006.
Uwzględniając sugestie prof. St. Wryczy (przesłane do członków Zarządu pocztą elektroniczną) dotyczące przejrzystości i jawności finansów Towarzystwa zobowiązano dr I.
Chomiak do sprawdzenia przepisów dotyczących zakresu informacji finansowej, które
można ujawniać.
10. Propozycja opcji zerowej od 2006r. na składki członkowskie
Poddano dyskusji propozycję opcji zerowej od 2006r. na składki członkowskie (wniosek
prof. St. Wryczy). Skarbnik przedstawił stan wpłat składek członkowskich. Kilka ośrodków systematycznie reguluje należności. W głosowaniu wszyscy uczestnicy zdecydowanie odrzucili wniosek.
11. Propozycja nowego logo NTIE
Rozważono propozycję zmiany logo Towarzystwa i przedstawiono projekt nadesłany
przez prof. St. Wryczę. Uczestnicy posiedzenia uważają, iż w przyszłości należy zadbać
by logo było bardziej profesjonalne i czytelne. Dyskusja zostanie wznowiona na następnym posiedzeniu Zarządu. W chwili obecnej nie podjęto wiążących ustaleń.
12. Propozycja konkursu na organizację corocznych konferencji - wniosek prof. St. Wryczy
W przyszłym roku akademickim kończy się kadencja obecnych władz. Jest to okazja by
Walny Zjazd NTIE połączyć z Konferencją naukowo – dydaktyczną. O zorganizowanie
konferencji zostanie poproszony prof. St. Wrycza i ośrodek Gdański.
13. Sprawy różne.
Wszyscy uczestnicy posiedzenia otrzymali książkę „Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych” upamiętniającą postać Ś.P. prof. dr hab. inż. Andrzeja Baborskiego. Redaktorami naukowymi pracy są Witold Abramowicz, Adam Nowicki, Mieczysław Owoc.
14. Propozycja kolejnego spotkania Zarządu NTIE
Następne posiedzenie Zarządu odbędzie się w terminie maj – czerwiec br.
II Ogłaszamy Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu informatyki
ekonomicznej obronioną w roku akademickim 2004/2005
Prace w 2 egzemplarzach wraz z pismem promotora zgłaszającym pracę na Konkurs
prosimy przesłać w terminie do 28 lutego 2006 do Sekretarza Konkursu
dr Małgorzaty Pańkowskiej (pank@ae.katowice.pl)
na adres:
Akademia Ekonomiczna w Katowicach;
Katedra Informatyki
ul. Bogucicka 3
40-226 Katowice

Regulamin Konkursu
znajduje się na stronie internetowej NTIE bsd.iie.ae.wroc.pl/ntie/
Sponsorem nagród jest Firma Accenture Sp. z o.o.
Warszawa, ul Sienna 39

Zapraszamy do udziału!
III Konferencja naukowo - dydaktyczna NTIE
W dniach 17-18 listopada br. w Warszawie odbędzie się VII konferencja naukowo - dydaktyczna NTIE p.t. „Modelowanie kształcenia w zakresie informatyki ekonomicznej”.
Przewodniczyć jej będą prof. Jan. Goliński i prof. Adam. Nowicki.
Organizacji Konferencji podjęli się pracownicy Katedry Informatyki Gospodarczej
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest
dr Andrzej Kobyliński.
Zasadnicze cele Konferencji, organizowanej w 10 rocznicę założenia Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej oraz w roku jubileuszu 100-lecia Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie, to:
1. Wymiana wiedzy, doświadczeń i poglądów, dyskusja oraz prezentacja osiągnięć teoretycznych, metodologicznych i praktycznych dotyczących dydaktyki informatyki ekonomicznej i jej perspektyw, zwłaszcza w kontekście synchronizacji programów
nauczania oferowanych przez polskie uczelnie z programami międzynarodowymi;
2. Dokonanie przeglądu kierunków działalności naukowej członków NTIE - dyskusja w
tym obszarze powinna wykazać zakres problematyki naukowo-badawczej, jaką zajmują się członkowie Towarzystwa, a także ułatwić nawiązanie współpracy między przedstawicielami różnych ośrodków naukowych.
1. W zakresie celu pierwszego tematyka konferencji będzie poświęcona następującym
głównym problemom:
• Programy kształcenia informatyki ekonomicznej;
• Nauczanie informatyki ekonomicznej (przegląd dotychczasowych doświadczeń);
• Kierunki zmian w kształceniu informatyki ekonomicznej;
• Profil absolwenta kierunku „Informatyka ekonomiczna”;
• Poszukiwanie optymalnych form współpracy ze studentami;
• E-learning – czy komputer może zastąpić nauczyciela?
• Problemy implementacji metod nauczania na odległość;
• Metody aktywizujące w nauczaniu informatyki ekonomicznej;
• Partnerstwo uczelni z korporacjami informatycznymi (dydaktyka, certyfikacja);
• Centra wiedzy i portale edukacyjne w dużych korporacjach;
• Współpraca uczelni z przedsiębiorstwami w zakresie realizacji badań naukowych;
• Wspólne programy edukacyjne uczelni i korporacji;
• Praktyka studiów podyplomowych;
• Kształtowanie jakości usług edukacyjnych.
2. W zakresie celu drugiego przewidywana tematyka artykułów i prezentacji to:
• Powiązanie strategii informatyzacji z ogólną strategią organizacji;
• Typologia i zastosowania systemów informatycznych;
• Metodologia tworzenia systemów informatycznych;

• Technologia informacyjna;
• Wpływ technologii informacyjnej na współczesne procesy zarządzania;
• Informacyjne modele zarządzania wiedzą firmy;
• Wirtualizacja procesów gospodarczych;
• Gospodarka elektroniczna;
• Teoria i praktyka wdrożeń informatycznych;
• Efektywność przedsięwzięć informatycznych;
• Bezpieczeństwo informacji i systemów informatycznych;
• Problemy etyczne.
Pragniemy zachęcić członków Towarzystwa do pisania artykułów na tematy związane z
problematyką konferencji.
Wstępnie planujemy, że nadesłane materiały wydane zostaną w formie 2 publikacji:
• Zeszytu „Roczników Kolegium Analiz Ekonomicznych” SGH;
• „Monografii” (w formie pracy zbiorowej), wydanej przez Oficynę Wydawniczą SGH.
Praca w całości nie powinna przekraczać 10 stron wydruku przygotowanego w formie elektronicznej zgodnie z zasadami ustalonymi przez Oficynę Wydawniczą SGH i zamieszczonymi na stronie: http://www.wydawnictwo.waw.pl/dlaautorow.php.
W związku z długotrwałą procedurą wydawniczą (wszystkie artykuły będą recenzowane, a zakwalifikowane poddane korekcie merytorycznej, językowej i technicznej), nieprzekraczalny termin nadsyłania referatów to 10 kwietnia 2006 r.
Pełne informacje o konferencji dostępne:
www.ntie.waw.pl
IV Konferencja BIS 2006
Zapraszamy do udziału w 9th International Conference on Business Information Systems BIS 2006 we współpracy z ACM SIGMIS
Konferencja odbędzie się w Klagenfurt, Austria w terminie 31 maj - 2 czerwiec 2006
Pełna informacja o tematyce i warunkach uczestnictwa w konferencji dostępna
http://bis.kie.ae.poznan.pl
Gorąco polecamy udział w tym ważnym wydarzeniu!!!
V Sejmik Młodych Informatyków
W dniach 6-8 września br w Świnoujściu odbędzie się Sejmik Młodych Informatyków
organizowany przez Instytut Informatyki w Zarządzaniu Wydziału Nauk Ekonomicznych i
Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego i Polskie Towarzystwo Informatyczne.
Pełne informacje dostępne: www.smi.org.pl
Ważne terminy:
31 marzec 2006
Nadsyłanie referatów w j. angielskim
15 maj 2006
Zakwalifikowanie referatów
30 czerwiec 2006
Termin płatności
Serdecznie polecamy!!!
VI Składki członkowskie
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 S.A. Filia nr 1 we Wrocławiu -III O/ Wrocław
Ul. Sztabowa 76b
53-345 Wrocław
Nr. Konta: 22 1500 1168 1211 6002 8892 0000
VII 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

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

Opracowała: dr Dorota Jelonek

