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Rok XI

Katowice

grudzień 2007

Posiedzenie Zarządu NTIE

W dniu 29 listopada 2007 r. w Katedrze Informatyki Wydziału Zarządzania Akademii
Ekonomicznej w Katowicach kierowanej przez prof. dr hab. Henryka Srokę odbyło się posiedzenie Zarządu NTIE. Zebraniu przewodniczył prof.zw dr hab. Henryk Sroka, prezes NTIE
IV kadencji. W posiedzieniu uczestniczyli członkowie Zarządu:
Prof. dr hab. Henryk Sroka
Prof. dr hab. Witold Abramowicz
Prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
Dr hab., inż. Andrzej Kobyliński
Dr Magdalena Kotnis
Dr Artur Rot
Dr Małgorzata Pańkowska
Mgr Edyta Abramek
oraz zaproszeni goście
Prof.dr hab. Mieczysław Owoc – Przewodniczący Komisji Konkursu Prac Dyplomowych
Prof. dr hab. Stanisław Stanek z Katedry Informatyki Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Posiedzenie odbyło się zgodnie z ustalonym porządkiem przesłanym wcześniej członkom
Zarządu i zaproszonym gościom pocztą elektroniczną.
PRZEBIEG SPOTKANIA
1. Otwarcie posiedzenia i przywitanie gości
Prof. H Sroka przywitał przybyłych na zebranie członków Zarządu i zaprosił do dyskusji zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad.
2. Ostateczna weryfikacja i wpisanie do Statutu NTIE zmian przyjętych przez V Walny
Zjazd NTIE
Zarząd wprowadził do Statutu NTIE w pełnym brzmieniu zmiany przyjęte na ostatnim
Walnym Zjeździe.
Dr M. Pańkowska na wniosek Dr. I. Chomiak, dotychczasowego skarbnika NTIE
zwróciła się z prośbą o uchwalenie zmiany siedziby Zarządu NTIE z Wrocławia na Katowice.
Podjęcie uchwały było konieczne dla zamknięcia spraw w KRS we Wrocławiu. Prof.
H. Sroka poprosił członków Zarządu o głosowanie w tej sprawie. Zarząd podjął jednomyślnie
uchwałę o przeniesieniu siedziby z Wrocławia do Katowic. W związku z powyższym, paragraf 3 statutu NTIE przyjmuje brzmienie:

Terenem działalności NTIE jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, z siedzibą władz
w Katowicach.
Statut Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej dostępny jest na stronie internetowej NTIE – www.ntie.org.pl
3. Dyskusja nad propozycjami zmian zgłoszonymi na V Walnym Żjeździe przez ustępujący Zarząd i rozwojem współpracy naukowej z instytucjami i innymi stowarzyszeniami
krajowymi
Prof. H.Sroka usprawidliwił nieobecność prof. A Nowickiego i prof. J.Kisielnickiego
zaproszonych na posiedzenie Zarządu i poprosił dr M.Pańkowska o przypomnienie przedstawionej na Walnym Zjeździe przez ustępujący Zarząd listy dalszych działań dla nowych władz
NTIE. Dr M Pańkowska odczytała również sprawozdanie z działalności Rady Naukowej
NTIE za lata 2004-2007 przedstawione na Walnym Zjeździe przez prof. J.Kisielnickiego.
Dr M Pańkowska po przedstawieniu wszystkich tez sformułowanych przez profesorów
zobligowała się do redagowania Biuletynu NTIE i jego elektronicznej dystrybucji. Poinformowała, że został już wyznaczony nowy Webmaster z Katowic (Mgr M Słaboń) do prowadzenia strony internetowej NTIE. Planowana jest zmiana strony na dynamiczną oraz dalsze
rozszerzanie jej treści m.in. o nowości wydawnicze, informacje o konferencjach krajowych i
zagranicznych, realizowanych projektach badawczych.

Serdecznie Zapraszamy Członków i Sympatyków
Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej
do przesyłania na adres poczty elektronicznej
Sekretarza NTIE ogłoszeń odnośnie do:

nowości wydawniczych
konferencji, szkoleń i sympozjów krajowych i zagranicznych
projektów badawczych
w dziedzinie Informatyki Ekonomicznej
Zarząd NTIE wystąpił z propozycją przewodniczenia inicjatywom mającym na celu doskonalenie kształcenia informatycznego na kierunku Informatyka i Ekonometria do Prof.
M. Niedźwiedzińskiego, a z propozycją o przewodniczenie inicjatywie wydawania Kodeksu
Honorowego członków NTIE do Prof. B. Stefanowicza.
Prof. H. Sroka zaprosił do udziału w zebraniu Prof. St. Stanka. Prof. St. Stanek poinformował, że przeprowadził już wstępne rozmowy z Prezesem prężnie działającego Oddziału
Górnośląskiego PTI Mgr. J. Trawką. Prof. Stanek przedstawił pomysł wspólnego wydawnictwa książkowego lub czasopisma, które ukazywało by się, przykładowo dwa razy do roku, w
j. angielskim. Prof. Stanek poinformował również, że prowadził rozmowy o współpracy z
Prof. Szyjewskim, prezesem PTI. Prof. M. Niedźwiedziński zwrócił uwagę na to, że według
obserwacji ferkwencji na konferencjach PTI zmienia się struktura aktywności PTI z przemysłowo-użytkowej w kierunku „akademickości”.
Głos w dyskusji na zebraniu Zarządu NTIE na temat czasopisma zabrał Prof. W. Abramowicz. Prof. W. Abramowicz wyraził opinię, że może jeszcze za wcześnie podejmować
inicjatywę o uruchomieniu czasopisma NTIE.

Dr M. Kotnis zaproponowała stworzenie możliwości publikowania prac na poziomie
prac z listy filadelfijskiej. Prof. H. Sroka ocenił inicjatywę jako racjonalną ale zwrócił uwagę
na to, że najpierw należy stworzyć taką możliwość w ramach Towarzystwa.
Prof. W. Abramowicz przedstawił swoje doświadczenia związane z czasopismem Wirtschaftsinformatik, najwyżej notowanym na świecie czasopismem niemieckojęzycznym.
Zwrócił uwagę na liczne problemy związane z wydawaniem czasopisma, a mianowicie selekcji artykułów, kwestii finansowych, wersji językowej przyszłego czasopisma NTIE, jego formy oraz częstotliwości ukazywania się, konieczności angażowania w wydawanie czasopisma
wielu katedr, jakości artykułów oraz tworzeniu sieci powiązań między publikacjami naukowymi. Członkowie Zarządu NTIE z przyjemnością wysłuchali wszystkich cennych uwag
Prof. W. Abramowicza.
Prof. H. Sroka podziękował za głos w dyskusji i poprosił o przedstawienie inicjatyw dotychczasowego Zarządu w kierunku wydawania czasopisma i jego dalszych losów. Głos
w dyskusji zabrali Prof. M. Owoc i Dr A. Rot, którzy poinformowali że wydano trzy numery
czasopisma. Prof. St. Stanek zachęcił do wznowienia inicjatywy. Prof. M. Niedźwiedziński
podkreślił, że problemem nie jest rozpoczęcie prac w tym kierunku, a kontynuowanie wydawania czasopisma. Prof. M. Niedźwiedziński zaproponował aby czasopismu nadać kierunek
„nauka praktyce”, aby publikacja miała realne znaczenie.
Prof. St. Stanek wspomniał o rubryce na temat informacji o rynku pracy i o tym, że
czasopismo mogło by się składać z trzech części: merytorycznej, technologicznej i zawierać
informacje o rynku pracy, zawierać recenzje książek. Dr hab. A. Kobyliński wyraził się sceptycznie co do inicjatywy czasopisma. Prof. Sroka docenił trzeźwe patrzenie na tego typu
przedsięwzięcie, ale z drugiej strony podkreślił, że rolą Towarzystwa jest podejmowanie nowych akcji. Jak się wyraził Prof. H. Sroka Towarzystwo jest „narzędziem” do promowania
informatyki ekonomicznej, a tym samym powinno podejmować wyzwania. W odpowiedzi na
to Dr M. Kotnis podsumowała dotychczasowe rozważania Zarządu na temat strategii rozwoju
Towarzystwa i wskazała na:
a) potrzebę współpracy z PTI w celu promocji nauki,
b) promocję nauki w środowisku międzynarodowym,
c) współpracę z przedsiębiorstwami w celu pozyskania środków finansowych,
d) realizowanie projektów KBNu w celu pozyskiwania środków finansowych,
e) potraktowanie Towarzystwa jako przedsiębiorstwa w celu promowania nauki,
f) konieczność podjęcia działań w obszarach zarządzania, mikro- i makroekonomii.
4. Wprowadzenie zmian do Regulaminu Konkursu Prac Dyplomowych NTIE i przygotowanie do uruchomienia XII edycji Konkursu Prac Dyplomowych
Na posiedzeniu Zarządu NTIE w sprawie Regulaminu Konkursu Prac Magisterskich
podjęto wprowadzenie zmiany nazwy konkursu na Konkurs na najlepsze prace dyplomowe.
Paragraf 1 regulaminu konkursu uzyskał nowe brzmienie:
Konkurs obejmuje prace dyplomowe dotyczące informatyki ekonomicznej bronione
w uczelniach wyższych i instytucjach naukowych. Przez prace dyplomowe należy rozumieć
prace licencjackie, magisterskie, doktorskie.
Zmieniono pkt. 3 paragraf 4 regulaminu konkursu na następujący:
Zgłoszenie pracy dyplomowej na konkurs powinno nastąpić do 31 stycznia za okres roku
ubiegłego.
Wydłużono czas dla recenzentów na przygotowanie opinii (pkt.3 paragraf 7 i pkt 3
paragraf 8.
Regulamin Konkursu Prac Dyplomowych NTIE dostępny jest na stronie internetowej
www.ntie.org.pl.

Dr. M. Pańkowska zwróciła uwagę na konieczność określenia w Regulaminie formy w
jakiej powinny być składane prace dyplomowe (papierowej lub elektronicznej).
Prof. Abramowicz zgłosił potrzebę skorzystania z systemu informatycznego, który
ułatwiłby zarządzanie recenzjami. Ponadto, zaproponował aby ogłaszać recenzentów nagrodzonych prac. Prof. M. Owoc poparł propozycję zbadania możliwości użycia systemu informatycznego do recenzowania prac dyplomowych. Dr M. Pańkowska zaproponowała aby publikować na stronie internetowej Towarzystwa streszczenia nagrodzonych prac dyplomowych. Prof. W. Abramowicz złożył propozycję publikacji pełnej treści nagrodzonych prac, co
znacząco podniosłoby rangę witryny internetowej NTIE. Dr hab., inż. A. Kobyliński zauważył, że nie wszystkie uczelnie wyrażają zgodę na publikowanie prac w całości. Zarząd podjął
decyzję, że nadal na stronie internetowej NTIE będą publikowane jedynie streszczenia pracy.
Praca dyplomowa w całości zostanie opublikowana na stronie internetowej NTIE jedynie
wówczas, gdy autor pracy wyrazi na to zgodę. Dr M. Pańkowska zwróciła również uwagę na
sposób informowania o konkursie. Poinformowała, że planowane jest ogłoszenie XII edycji
konkursu w czasopiśmie internetowym GazetaIT. Ponadto, plakaty informujące o konkursie
zostaną przesłane drogą elektroniczną do działów promocji i katedr uczelni.
5. Plan pracy grupy roboczej środowiska pracowników naukowych Katedr Informatyki i
Katedr Statystyki, Ekonometrii oraz Badań Operacyjnych dla rozwoju kształcenia uniwersyteckiego
Prof. Niedźwiedziński zwrócił uwagę na kryzys popularności kierunku Informatyka i
Ekonometria i zaproponował przedstawienie pierwszych inicjatyw w zakresie doskonalenia
kształcenia informatycznego na następnym zebraniu Zarządu NTIE. Dr M. Kotnis zaprezentowała nową specjalność w Uniwersytecie Szczecińskim na Wydziale Ekonomicznym - Inżynieria internetu. Dr A. Rot wspomniał o projekcie podobnej specjalności, wzorem Uniwersytetu Szczecińskiego, o nazwie Inżynieria Systemów Informacyjnych w AE Wrocław. Prof. H.
Sroka poinformował o podobnych staraniach Katedry Informatyki AE Katowice i utworzeniu
specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Zarządzania. Prof. W. Abramowicz
przedstawił przykład AE w Poznaniu, gdzie utworzono Wydział Informatyki i Gospodarki
Elektronicznej i podkreślił, że przyszłością uczelni będą badania i kwestia specjalizacji naukowych.Prof. H. Sroka podzielił opinię Prof. W. Abramowicza i zwrócił uwagę na konieczność współpracy z obszarami statystyki, ekonometrii, badań operacyjnych.
6 Sprawy różne
Prof. H.Sroka zaproponował, by kolejna Konferencja Naukowo-Dydaktyczna NTIE odbyła się wraz z Konferencją Systemy Wspomagania Organizacji, SWO’2008 w Ustroniu. Profesor poprosił o podjęcie się wspólnego przygotowania konferencji dydaktycznej NTIE przez
różne ośrodki naukowe w Polsce, zaangażowane w działalność NTIE.
W drodze dyskusji podjęto decyzję, że wspólna z SWO Konferencja NaukowoDydaktyczna odbędzie się w dniach 22-24 października 2008 roku w Ustroniu, a jej tematem
przewodnim będzie poszukiwanie miejsca NTIE w informatyce.

II.

Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej
ogłasza

Konkurs Prac Dyplomowych z dziedziny Informatyki Ekonomicznej
obronionych w roku akademickim 2006/2007
Prace w 2 egzemplarzach wraz z pismem promotora zgłaszającym pracę na Konkurs
prosimy przesłać w terminie do 31 stycznia 2008
do Sekretarza Konkursu
dr Marii Mach (maria.mach@ae.wroc.pl)
na adres:
Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Katedra Systemów Sztucznej Inteligencji
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
Wprowadzono także możliwość przesłania wersji elektronicznej(plik .pdf) korzystając ze
strony: WWW.konkurs.ntie.ae.wroc.pl
Regulamin Konkursu
znajduje się na stronie internetowej NTIE
http://www.ntie.org.pl/

Sponsorem nagród jest Firma Accenture
Sp. z o.o. Warszawa ul.Sienna 39
http://www.kariera.accenture.com

III.

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

IV.

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

V.

Nowi członkowie NTIE

W ostatnim półroczu 2007 w gronie członków Naukowego Towarzystwa Informatyki
Ekonomicznej mieliśmy zaszczyt przywitać nowe osoby:
Prof. dr hab. Jerzy Korczak (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Dr inż. Kesra Nermend (Uniwersytet Szczeciński)
Mgr inż. Andrzej Chluski (Politechnika Częstochowska)
Mgr Leszek Ziora (Politechnika Częstochowska)
Serdecznie witamy i zapraszamy do współpracy dla NTIE !!!

VI.

Życzenia

Zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej
pomyślności w Nowym Roku, spełnienia marzeń i wiele satysfacji z
dokonań zawodowych
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
Opracowała: dr Małgorzata Pańkowska

