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I Informacje o nowych władzach Towarzystwa
Na V WALNYM ZJEŹDZIE CZŁONKÓW NTIE, który odbył się
17 września br. w Łodzi zostały wybrane nowe władze Towarzystwa
Na Prezesa NTIE został wybrany prof. zw. dr hab. Henryk Sroka
Vice Prezesi: Prof. dr hab. Witold Abramowicz
Prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
Członkowie Zarządu: Dr hab. inż. Andrzej Kobyliński
Dr Magdalena Kotnis
Dr Artur Rot
Sekretarz: Dr Małgorzata Pańkowska
Skarbnik: Mgr Edyta Abramek
Rada Naukowa
Przewodniczący: Prof. zw. dr hab. Jerzy Kisielnicki
Członkowie:
Prof. zw.dr hab. Jan Goliński
Prof. zw. dr hab. Zdzisław Szyjewski
Prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski
Prof. dr hab. Stanisław Stanek
Sąd Koleżeński
Przewodniczący: Prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz
Członkowie:
Dr Dorota Jelonek
Dr Krzysztof Węcel
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Prof. zw.dr hab. Adam Nowicki
Członkowie:
Prof. zw dr hab. Witold Chmielarz
Dr Michał Goliński
Komisja Konkursu Prac Magisterskich NTIE
Przewodniczący: prof. dr hab. Mieczysław Owoc
Nowo wybranym władzom NTIE serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów!!!

II Sprawozdanie z V Walnego Zjazdu członków NTIE, który odbył się 17 września br.
w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi
Wszystkich zebranych członków NTIE przywitał Prezes NTIE Prof. Adam Nowicki.
Wśród zaproszonych gości obecni byli: prof. dr hab. Eliza Małek - Prorektor ds. Nauczania
Uniwersytetu Łódzkiego i prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz.
Prezez NTIE Prof. Adam Nowicki zaproponował na przewodniczącego Zjazdu
Prof. Jana Golińskiego. Zebrani wyrazili zgodę na powyższą propozycję gromkimi oklaskami. Prof. J. Goliński przyjął powyższą funkcję, dokonał oficjalnego otwarcia Zjazdu i przedstawił porządek obrad Zjazdu.
Zebrani wysłuchali wykładu prof. Ryszarda Tadeusiewicza na temat „Dokąd zmierza informatyka?”, w którym wskazał kierunki i płaszczyzny rozwoju technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Doniosłym momentem Zjazdu było nadanie prof. zw.dr hab. Jerzemu Zielińskiemu
godności Honorowego Członka NTIE. Laudację na część prof. Jerzego Zielińskiego wygłosił
prof. Jerzy Kisielnicki, który przedstawił sylwetkę Profesora, jego dorobek naukowy i organizacyjny oraz najważniejsze osiągnięcia naukowo-badawcze. Prezes NTIE uroczyście wręczył
prof. J. Zielińskiemu dyplom upamiętniający nadanie tytułu Honorowego Członka NTIE.
Powołano Komisję Skrutacyjną w składzie dr D.Dziembek, dr B. Filipczyk, dr
P.Polak, mgr T.Turek. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej potwierdził ważność Zjazdu.
Liczba zgromadzonych wynosiła 47 osób na 93 członków na liście NTIE.
Następnie powołano Komisję Wnioskową z uprawnieniami Komisji Statutowej w
składzie: prof. S.Stanek – przewodniczący, prof. A.Bytniewski i dr C.Stępniak.
W kolejnym punkcie Walnego Zjazdu Prezes NTIE prof. Adam Nowicki zaprezentował sprawozdanie z działalności Zarządu III Kadencji oraz kolejno przestawiano sprawozdania z działalności Rady Naukowej, Sądu Koleżeńskiego, Komisji Rewizyjnej i Komisji
Konkursu Prac Magisterskich. Najpierw Przewodniczący Zjazdu proprosił o przedstawienie
sprawozdania z działalności Rady Naukowej. Przewodniczący Rady prof. Jerzy Kisielnicki
zaprezentował kierunki działań realizowanych przez Radę Naukową NTIE oraz wskazał cele i
zadania dla następnych władz NTIE, które powinny być realizowane na polu działalności naukowej Towarzystwa. Następnie przewodniczący Zjazdu dokonał w zastępstwie prof.
S.Wryczy sprawozdania z Działalności Sądu Koleżeńskiego.
Prof. B Stefanowicz przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie z
działalności Komisji Konkursowej zaprezentowała dr M. Pańkowska.
Po prezentacji wszystkich sprawozdań z działalności Zarządu III Kadencji prof.
J.Goliński otworzył dyskusję. Prof. Z Szyjewski jako vice Prezes PTI podkreślił bardzo dobrą
współpracę NTIE i PTI. Prof. M.Niedźwiedziński przypomniał zebranym o wkładzie środowiska gdańskiego w powstanie Towarzystwa. Złożył także gratulacje dla ośrodka wrocławskiego za podjęcie i przeprowadzenie rozległych badań nad kierunkiem Informatyka i Ekonometria oraz prezentację wyników tych badań na licznych konferencjach.
Komisja Rewizyjna przedstawiła wniosek o nadanie absolutorium dla ustępujących
Władz III Kadencji. Wniosek jednogłośnie zatwierdzono. Prezes Zarządu III Kadencji w
imieniu ustępujących władz podziękował zebranym i przystąpiono do wyborów nowych
władz Towarzystwa. Wyniki wyborów przedstawiono powyżej.

Zebrani oklaskami wyrazili zadowolenie z wyborów nowych władz NTIE i przystąpiono do zgłaszania kolejnych wniosków.
Prof. Abramowicz zgłosił dwa wnioski dotyczący zmian statucie NTIE:
Wniosek 1
Punkt 3 w paragrafie 15 przyjmuje brzmienie:
Walny Zjazd może podejmować uchwały po zwołaniu co najmniej połowy osób uprawnionych
do głosowania, gdy warunek nie jest spełniony to po 15 minutach zostaje wyznaczony II Termin, który jest ważny bez względu na ilość obecnych członków.
Wniosek jednogłośnie został przyjęty.
Wniosek 2
Punkt 2 w paragrafie 22 przyjmuje brzmienie:
Zarząd Towarzystwa składa się z 7-9 osób i wybiera spośród siebie Prezesa,
2-3 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
Wniosek też jednogłośnie został przyjęty.
Przewodniczący prof. J. Goliński ogłosił zakończenie V Walnego Zjazdu Członków NTIE.
Wieczorem 17 września br. trakcie uroczystej kolacji Prezes NTIE prof. A. Nowicki
dokonał uroczystego wręczenia dyplomów i symbolicznych nagród osobom, które wyróżniły
się szczególnymi działaniami dla rozwoju NTIE w okresie III Kadencji. Następnie mgr Anna
Woźniak przedstawiciel firmy Accenture Sp.z.o. wręczyła nagrody i dyplomy laureatom
Konkursu Prac Magisterskich i ich promotorom. Firma Accenture Sp.z o.o Warszawa jest od
wielu lat sponsorem nagród Konkursu NTIE na najlepszą pracę magisterską z zakresu informatyki ekonomicznej.
III. Relacja z Konsorcjum Doktoranckiego i Seminarium Dydaktycznego, które odbyły
się 18 września br. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi
W dniu 18 września odbyło się VI Konsorcjum Doktoranckie. Szczególne podziękowania należy złożyć prof. Marianowi Niedźwiedzińskiemu za organizacyjne i merytoryczne
przygotowanie konsorcjum. Merytoryczny program VI Konsorcjum obejmował przede
wszystkim wystąpienia doktorantów i dyskusje dotyczące prezentowanych badań. W konsorcjum uczestniczyło ponad 40 osób, w tym 12 profesorów. W trakcie obrad konsorcjum przedstawiono i poddano dyskusji kilkanaście koncepcji prac doktorskich. Dyskutowano nad pracami wysoce zaawansowanymi jak i pierwszymi prezentacjami bardzo młodych doktorantów.
W imieniu doktorantów dziękujemy uczestnikom konsorcjum i słuchaczom, a zwłaszcza gronu profesorskiemu za wszystkie uwagi i sugestie zmian w tworzonych pracach doktorskich.
Ostatnią część spotkania członków NTIE w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym
Uniwersytetu Łódzkiego stanowiło Seminarium dydaktyczne „Teraźniejszość i przyszłość
kształcenia na kierunku Informatyka i Ekonometria” Na spotkanie zaproszono przedstawicieli
środowiska ekonometrycznego oraz przedstawicieli środowiska informatycznego, a w szczególności wszystkich członków NTIE.
W spotkaniu udział wzięli poza pracownikami naukowymi katedr informatyki reprezentanci środowiska ekonometrii, statystyki i badań operacyjnych. Na spotkanie przybyli pracownicy Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego: prof. dr hab.
Jan Gajda, kierownik Katedry Badań Operacyjnych i prof. dr hab. Grażyna JuszczakSzumacher z Katedry Statystyki Ekonomicznej i Społecznej. Akademię Ekonomiczną w Katowicach reprezentował prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik, kierownik Katedry Badań Operacyjnych na Wydziale Zarządzania.

W programie seminarium zaplanowano trzy dyskusje panelowe:
 „Standardy kształcenia” – moderator prof. A.Nowicki
 „Studia dwustopniowe na kierunku Informatyka i Ekonometria” – moderator
prof. H.Sroka
 „Sylwetka absolwenta studiów kierunku Informatyka i Ekonometria I i II stopnia” – moderator prof. Z.Szyjewski
Ogólną dyskusję merytoryczną rozpoczął prof. A.Nowicki. Zwrócił uwagę, że standardy kształcenia stanowią zbiór reguł kształcenia i stwierdził, że uczelnie o wyróżniającej się
pozycji powinny mieć większą swobodę w ustalaniu treści studiów, dodając, że uczelnie zachodnie zachowują pełną autonomię w ustalaniu treści programowych. W zakończeniu swej
wypowiedzi sformułował wniosek, że dla zapewnienia wysokiej jakości kształcenia pożądane
jest dokumentowanie osiągnięć studentów.
Prof. M.Owoc przyznał, że trudno się obejść bez standardów kształcenia, a nowe
standardy stanowią zmianę korzystną dla środowiska akademickiego.
Prof. J Gajda przyznał, że błędnie nazywa się minima programowe standardami. W
opinii prof. Gajdy minima odegrały ważną role w latach 90tych. W jego ocenie nie ma obecnie należytej koncepcji studiów II stopnia, studia II stopnia nie mogą być kontynuacją studiów I stopnia. Obecnie formułowana strategia bolońska służy poszerzeniu wiedzy a nie jej
pogłębieniu.
Prof. G.Juszczak-Szumacher przyznała, że o istocie standardów decyduje kadra je
przygotowująca.
Prof. H.Sroka stwierdził, że studenci mogą przestać akceptować proponowaną ofertę
kształcenia i zauważył, że uczelnie prywatne skoncentrowały się na przedmiotach informatycznych w swej propozycji dydaktycznej i przejęły znaczną grupę studentów.
Prof. M.Niedźwiedzińki przyznał, że przedmioty matematyczne są potrzebne i nadają programowi kształcenia charakter teoretyczny. Szczególnie potrzebne były wiele lat temu
gdy na rynku dominowały wielkie przedsiębiorstwa, teraz dominuja małe firmy, które potrzebują elastycznych działań.
Prof. J Gołuchowski sformułował krótki wniosek, że nie dyplom, ale umiejętności są
ważne. Stwierdził, że konieczne jest ustalenie proporcji między przedmiotami ilościowymi i
informatycznymi.
Prof. Z Szyjewski stwierdził, że dobrze byłoby by w procesie dydaktycznym studenci poznawali różne narzędzia informatyczne i wypowiedział się za słusznością wprowadzania
certyfikatów na studiach. Dodał, że najpierw na uczelniach ekonomicznych powinny być wykładane przedmioty informatyczne a potem ogólne i ekonometryczne.
Prof. J.Korczak zaoponował, stwierdzając, że uniwersytet nie powinien uczyć narzędzi lecz teorii.
Prof. Trzaskalik przyznał ze smutkiem, że dawniej matematyka była przedmiotem
obowiązkowym na maturze, obecnie na studia ekonomiczne przyjmowane są osoby, które nie
zdawały matematyki na maturze. Brak należytej podstawowej wiedzy matematycznej utrudnia dalszą realizację kształcenia na poziomie uniwersyteckim.
Prof. Niedźwiedzińki sformułował konkluzję, że potrzebne są narady i praca od podstaw nad rozwojem kształcenia uniwersyteckiego. Zaproponował powołanie w tym celu grupy roboczej złożonej z przedstawicieli obu środowisk i przedstawicieli biznesu. Prof. A Nowicki dodał, że w grupie tej powinni się znaleźć ludzie młodzi – absolwenci, którzy oceniają
pracę pracowników naukowo-dydaktycznych i jej przydatność w praktyce gospodarczej.
Prof. A Nowicki zaproponował, by w skład komisji roboczej do prac na rozwojem kształcenia
na kierunku Informatyka i Ekonometria weszli prof. J.Gajda, prof. J.Gołuchowski, prof.
J.Korczak, prof. Z. Szyjewski oraz prof. M.Niedźwiedzińki. Propozycja została przyjęta i
seminarium zakończono.

IV. Sprawozdanie z ostatniego posiedzenia Zarządu NTIE III Kadencji
W dniu 17 września 2007 r w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu
Łódzkiego odbyło się ostatnie posiedzenie Zarządu NTIE. W spotkaniu wzięli udział cżłonkowie Zarządu i zaproszeni goście:
Prof. A. Nowicki – Prezes
Vice Prezesi: Prof. J. Goliński
Prof. H. Sroka
Prof. W. Abramowicz
Dr I. Chomiak- Orsa - Skarbnik
Dr D. Jelonek – Sekretarz
oraz zaproszeni goście:Prof. Z. Szyjewski
Prof. J. Kisielnicki
Prof. M. Niedźwiedziński
Prof. J. Gołuchowski
Prof. B. Stefanowicz
Dr M. Pańkowska
Obradom przewodniczył prof. A.Nowicki.
Porządek spotkania:
1. Wprowadzenie do posiedzenia – Prezes NTIE prof. A. Nowicki
2. Ogłoszenie wyników konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu informatyki
ekonomicznej obronioną w roku 2005/06 – prof. J. Gołuchowski. dr M. Pańkowska
3. Propozycje zmian w regulaminie konkursu na najlepszą pracę magisterską prof. J. Gołuchowski. dr M. Pańkowska
4. Informacje o stanie prac organizacyjnych Konsorcjum Doktoranckiego oraz V Walnego Zjazdu Członków NTIE, - prof. M. Niedźwiedziński
5. Zatwierdzenie porządku obrad V Zjazdu NTIE i wytypowanie Przewodniczącego
Zjazdu oraz kandydatów do władz statutowych NTIE.– prof. A. Nowicki
6. Prezentacja i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu na V Zjazd NTIE– prof. A. Nowicki
7. Prezentacja sprawozdania finansowego – dr I. Chomiak
8. Stan wpłat składek członkowskich oraz przedstawienie listy członków NTIE, którzy
mają zaległości w regulowaniu składek członkowskich powyżej dwóch lat dr I. Chomiak
9. Podjęcie decyzji o skreśleniu z listy członków NTIE, osób zalegających ze składkami członkowskimi.
10. Dyskusja nad procedurą organizacyjną Walnego Zjazdu Członków/Delegatów NTIE.
11. Sprawy różne
V.

Informujemy o wynikach Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu
informatyki ekonomicznej w roku 2006.

W tym roku ogółem na konkurs przysłano 25 prac magisterskich. Nadesłane na konkurs prace oceniane były według następujących kryteriów:
1. aktualność i ważność tematyki pracy,
2. przydatność dla praktyki,
3. badania własne,
4. oryginalność,

5. wykorzystana literatura,
6. język i forma pracy.
W ramach oceny merytorycznej recenzenci przyznawali punkty biorąc pod uwagę każde
z kryteriów według następującej skali:
6 pkt. - poziom wybitny,
5 pkt. - poziom bardzo wysoki,
4 pkt. - poziom wysoki,
3 pkt. - poziom dostateczny.
Do grona recenzentów prac magisterskich XI Edycji Konkursu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej na najlepsze prace magisterskie w zakresie informatyki ekonomicznej należeli:
prof. dr hab. Wojciech Cellary, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,
prof. dr hab. Ryszard Budziński, Uniwersytet Szczeciński,
prof. dr hab. Henryka Egeman, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
prof. dr hab. Edward Kolbusz, Uniwersytet Szczeciński,
prof. dr hab. Andrzej Małachowski, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu,
prof. dr hab. Adam Nowicki, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu,
prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński, Uniwersytet Łódzki,
prof. dr hab. Celina Olszak, Akademia Ekonomiczna w Katowicach,
prof. dr hab. Mieczysław Owoc, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
prof. dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpińska, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu,
prof. dr hab. Stanisław Stanek, Akademia Ekonomiczna w Katowicach,
prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk, Uniwersytet Szczeciński,
prof. dr hab. Stanisław Wrycza, Uniwersytet Gdański,
dr hab. Andrzej Kobyliński, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Wszyscy recenzenci wykonali swoje zadanie bez wynagrodzenia i za poświęcony czas
i wysiłek składamy im wielkie podziękowanie.
Biorąc pod uwagę oceny recenzentów Jury Konkursu Prac Magisterskich ustaliło:
I miejsce: Dominik Flejter, „Automatyczny podział dokumentów w kolekcji na tematyczne
fragmenty”, Akademia Ekonomiczna, Poznań, promotor prof. dr hab. Witold
Abramowicz;
II miejsce: Monika Orzeł, „Teoria a praktyka tworzenia rankingów na podstawie rankingów Chip Test Center International”, Akademia Ekonomiczna, Wrocław, promotor prof. dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpińska;
III miejsce: Piotr Brzeziński, „Analiza kierunków rozwoju kart inteligentnych na przykładzie systemu Mennicy Polskiej S.A.”, Szkoła Główna Handlowa Warszawa, promotor dr Michał Goliński.
Równocześnie Komisja Konkursu Prac Magisterskich NTIE przyznała wyróżnienie panu Janowi Szulew za pracę pt „System wyszukiwania połączęń optymalnych w sieci komunikacji
miejskiej na przykładzie Lokalnego Transportu Zbiorowego w Łodzi” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Mariana Niedźwiedzińskiego z Uniwersytetu Łódzkiego.
Serdecznie gratulujemy!!!

. VI. Składki członkowskie
Przypominamy, że wpisowe wynosi 50zł. a 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 Towarzystwa o sprawdzenie czy na stronie WWW NTIE
http://www.ntie.org.pl znajdują są aktualne adresy e-mail. Wszystkie zmiany proszę zgłaszać
do dr Małgorzaty Pańkowskiej, pank@ae.katowice.pl
VIII. Nowi członkowie
Decyzją Zarządu NTIE z dn.17.09.07 członkami Towarzystwa zostali:
Prof. zw dr hab. inż. Leszek Kiełtyka
Prof. dr hab. Jerzy Korczak
Dr Magdalena Kotnis
Dr inż. Kesra Nermend
Dr Tomasz Plata-Przechlewski
Dr inż. Jacek Winiarski
Mgr Miron Bałtrurzewicz
Mgr inż. Andrzej Chluski
Mgr Marcin Kazieczko
Mgr Anna Kołodziejczyk
Mgr Sebastian Kwapisz
Mgr Jacek Maślankowski
Mgr Piotr Mielcarek
Mgr Krzysztof Milewski
Mgr Piotr Ostrowski
Mgr Adam Przybyłek
Mgr Sławomir Radomski
Mgr Michał Sejmicki
Mgr Halina Solska
Mgr Leszek Ziora
Mgr Waldemar Żeleźnik
Serdecznie witamy w naszym gronie!!!

IX. Życzenia
Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku Akademickim 2007/2008 !!!
Dużo udanych projektów naukowych i satysfakcji
z pracy dydaktycznej wszystkim członkom NTIE
życzy
prof. zw. dr hab. Henryk Sroka
Prezes NTIE

Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej
40-226 Katowice
tel. /32/251 72 77
ul. Bogucicka 3
fax. /32/251 72 77
http://www.ntie.org.pl
lista dyskusyjna: ntie-1@panda.bg.univ.gda.pl

Opracowała: dr Małgorzata Pańkowska

