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Posiedzenie Zarządu NTIE

W dniu 20 września 2009 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu
Łódzkiego w Łodzi, ul Rogowska 26 odbyło się posiedzenie Zarządu NTIE. Zebraniu
przewodniczył prof. zw. dr hab. Henryk Sroka, Prezes NTIE IV kadencji. W posiedzeniu
uczestniczyli członkowie Zarządu:
prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
prof. dr hab. Andrzej Kobyliński
dr Magdalena Kotnis
dr Artur Rot
dr hab. Małgorzata Pańkowska
mgr Edyta Abramek
oraz zaproszeni goście:
prof. dr hab. Adam Nowicki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
prof.dr hab. Mieczysław Owoc – Przewodniczący Komisji Konkursu Prac
Dyplomowych
prof. dr hab. Małgorzata Nycz
dr Iwona Chomiak – skarbnik NTIE III kadencji
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. Henryk Sroka przywitał przybyłych na posiedzenie Zarządu i zaprosił do dyskusji zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad.
2. Realizacja XIII edycji Konkursu Prac Dyplomowych
Prof. Mieczysław Owoc poinformował, że ogółem na Konkurs zgłoszono 21 prac, w tym
19 prac magisterskich i 2 prace doktorskie z Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace magisterskie przesłano z następujących uczelni: 2 z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 4 z Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 2 z Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 8 z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2 z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i 1 praca z Uniwersystetu Szczecińskiego.

Zgodnie z regulaminem Konkursu Prac Dyplomowych NTIE każda praca była oceniana
przez dwóch niezależnych recenzentów. W tym roku do groma recenzentów prac konkursowych należeli:
prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk, Uniwersytet Szczeciński,
prof. dr hab. Stanisław Stanek, Akademia Ekonomiczna w Katowicach,
prof. dr hab. Andrzej Małachowski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski, Akademia Ekonomiczna w Katowicach,
prof. dr hab. Edward Kolbusz, Uniwersytet Szczeciński,
prof. dr hab. Wojciech Cellary, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,
prof. dr hab. Celina Olszak, Akademia Ekonomiczna w Katowicach,
prof. dr hab. Witold Abramowicz, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,
prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski, Uniwersytet Szczeciński,
prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz, SGH,
prof. dr hab. Kazimierz Perechuda, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
prof. dr hab. Jerzy Korczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
dr hab. prof. UE Leszek Maciaszek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
dr hab. prof. UE Małgorzata Nycz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
dr hab., prof. SGH Andrzej Kobyliński, SGH,
prof. dr hab. Zygmunt Drążek, Uniwersytet Szczeciński.
Prace były oceniane 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.
Recenzenci przesłali recenzje w terminie do 16 lipca 2009 r. Wszyscy recenzenci wykonali swoje zadanie bez wynagrodzenia i za poświęcony czas i wysiłek należą im się
szczególne podziękowania.
Posiedzenie Komisji Konkursowej odbyło się dnia 17 lipca 2009 roku. Skład Komisji
Konkursowej stanowili pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:
Przewodniczący: dr hab. inż. Mieczysław L. Owoc, prof. UE
Sekretarz:
dr hab. Maria A. Mach, prof. UE
Członkowie:
dr Monika Sitarska,
mgr Aleksander Fafuła.
Pragniemy serdecznie podziękować Panu Profesorowi i całej Komisji Konkursu Prac Dyplomowych za sprawne przeprowadzenie XIII Edycji Konkursu.
Biorąc pod uwagę oceny recenzentów, Komisja Konkursu Prac Dyplomowych przyjęła
następujące ustalenia:
I)
w grupie prac doktorskich:
1 miejsce: Tomasz Łukaszewski, Metody wyceny opcji w planowaniu przedsięwzięć informatycznych, Uniwersytet Szczeciński, promotor: prof. dr hab. Zdzisław
Szyjewski.

2 miejsce: Łukasz Radliński, Improved Software Project Risk Assessment Using Bayesian
Nets, Uniwersytet Szczeciński, promotor: prof. Norman Fenton, School of
Electronic Engineering and Computer Science, Queen Mary University of
London.
II)
w grupie prac magisterskich:
1 miejsce: Ewa Rejszel, Corporate Identity der Virtuellen Gemeinschaft für Strategisches
Management, Uniwersytet Szczeciński, promotor: prof. dr hab. Zygmunt Drążek.
2 miejsce: Monika Starzecka, Nawigacja w serwisach WWW na podstawie ontologicznego opisu źródeł, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, promotor: prof. dr
hab. Witold Abramowicz.
2 miejsce: Krzysztof Drelczuk, Wyszukiwanie wzorców kupna-sprzedaży w finansowych
szeregach czasowych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, promotor:
prof. dr hab. Jerzy Korczak.
Propozycje wyróżnień:
1)
Adam Walczak, Modelowanie wykorzystujących ontologię nawigacyjnych
wrapperów dla źródeł sieci Web, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, promotor: prof. dr hab. Witold Abramowicz.
2)
Grażyna Wykowska, Techniki informacyjne w zarządzaniu wiedzą. Szkoła
Główna Handlowa w Warszawie, promotor dr Michał Goliński.

Sponsor nagród Konkursu Prac
Dyplomowych – Firma Accenture
Sp. z o.o. Warszawa ul.Sienna 39
http://www.accenture.pl

Bardzo Dziękujemy!
3. Współpraca ze sponsorem Konkursu Prac Dyplomowych – firmą Accenture
Dr hab. M.Pańkowska poinformowała, że w tym roku Accenture przekazała na konkurs
12 500 zł. Kwota ta w całości została przeznaczona na nagrody dla osób biorących udział
w konkursie. W tym roku zostały nagrodzone również prace doktorskie. Laureatom i
promotorom przyznano pamiątkowe dyplomy.
4. Przygotowanie do odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Członków NTIE
Na poprzednim posiedzeniu, w dniu 13 marca 2009 Zarządz NTIE podjął decyzję dotyczącą zwołania z inicjatywy własnej Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Członków NTIE.
Przyjęto, że celem Zjazdu będzie dyskusja i głosowanie nad przyjęciem rozszerzeń Statutu NTIE, dotyczących prowadzenia przez NTIE działalności gospodarczej, której dochód
służyłby realizacji celów statutowych. Termin Zjazdu ustalono na dzień 21 września 2009
r. Członkowie NTIE zostali poinformowani o terminie Zjazdu pocztą elektroniczną.

Na posiedzeniu, członkowie Zarządu jeszcze raz analizowali argumenty za i przeciw i
Prezes NTIE prof. Henryk Sroka zaproponował, by dyskusję przenieść na dzień następny
- dzień Zjazdu NTIE.
5. Informacja o stanie prac organizacyjnych Konsorcjum Doktoranckiego
Prof. M. Niedźwiedziński przedstawił informacje organizacyjne dotyczące Konsorcjum
Doktoranckiego „Kierunki badań w środowisku informatyki ekonomicznej w Polsce”.
Prof. M.Niedźwiedziński poinformował, że organizacja konsorcjum przebiega sprawnie,
że udało się zapewnić znaczącą liczbę profesorów, a następnie przedstawił szczegółowy
program konsorcjum.
6. Informacje o przygotowaniach do Konferencji Dydaktycznej NTIE w 2010 r.
.
Dr Artur Rot i dr Iwona Chomiak przedstawili szczególowe informacje dotyczące Ogólnopolskieh Konferencji Naukowo-Dydaktycznej NTIE „Systemy informacyjne w zarządzaniu organizacją. Nauka. Dydaktyka. Praktyka” oraz Jubileuszu 70-lecia urodzin prof.
zw. dr hab. Adama Nowickiego. Wydarzenia te będą miały miejsce w dniach 13-14 września 2010 r. w Hotelu Wrocław we Wrocławiu.
Problematyka systemów informacyjnych zarządzania będzie stanowiła głowny nurt dyskusji i prezentacji w trakcie konferencji. W ramach konferencji przewiduje się podjęcie
dyskusji na temat udziału polskich środowisk naukowych i firm w procesie wykorzystania
możliwości, jakie niosą nowoczesne systemy i technologie informatyczne.
Przewiduje się, że udział w konferencji wezmą i przedstawią referaty pracownicy naukowi z uczelni krajowych, zajmujący się problematyką systemów i technologii informatycznych na potrzeby zarządzania. Obok przedstawicieli środowisk akademickich, planuje się
udział reprezentantów przedsiębiorstw, szczególnie firm zajmujących się produkcją, integracją i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie, przedstawicieli praktyki oraz innych osób zainteresowanych.
Główne nurty badawcze poruszane na konferencji dotyczyć będą między innymi następujących zagadnień:
-

zastosowania systemów informatycznych w organizacjach,
modelowanie procesów biznesowych,
projektowanie systemów informatycznych zarządzania,
wdrożenia informatycznych systemów zarządzania,
zintegrowane systemy informatyczne zarządzania,
zarządzanie projektami informatycznymi,
rozwój technologii informatycznych, technologii mobilnych i sieci komputerowych,
zarządzanie wiedzą w organizacji,
organizacje wirtualne,
systemy ekspertowe w zarządzaniu, finansach, bankowości,
zastosowania gospodarcze Internetu i intranetu,
e-business, e-commerce, e-banking,

-

gospodarka elektroniczna,
hurtownie danych, bazy danych,
zastosowania systemów Business Intelligence w zarządzaniu,
bezpieczeństwo systemów informatycznych,
rynek systemów informatycznych zarządzania w Polsce.

Referaty napisane w języku polskim lub angielskim spełniające wymagania publikacji
naukowych, przygotowane i nadesłane w terminie zostaną opublikowane jako Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (kat A – wg klasyfikacji KBN).
Ze względu na pełną procedurę recenzowania oraz wymagania wydawnicze organizatorzy
konferencji proszą o dotrzymanie terminów:
do 31 stycznia 2010 – nadesłanie zgłoszenia udziału,
do 21 lutego 2010 – ostateczny termin nadsyłania artykułów
do 15 kwietnia 2010 – przekazanie informacji o zakwalifikowaniu referatów,
do 15 maja 2010 – termin opłaty za konferencję
13-14 września 2010 – konferencja
ORGANIZATOR KONFERENCJI:
Katedra Inżynierii Systemów Informatycznych
Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu
WSPÓŁORGANIZATORZY KONFERENCJI:
Instytut Informatyki Ekonomicznej,
Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej (NTIE)
Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych S.A.
ul. Gałeczki 61, 41-506 Chorzów

HONOROWY PATRONAT:
JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

prof. zw. dr hab. Bogusław Fiedor

GOŚCIE HONOROWI:
JM Rektor Politechniki Częstochowskiej

prof. Maria NowickaSkowron
Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

prof. Arnold Pabian

Serdecznie Zapraszamy !!!
7. Informacja o postępowaniu sądowym w sprawie zmiany siedziby NTIE
Dr hab. M.Pańkowska poinformowała o pomyślnym uregulowaniu spraw w KRS i potwierdziła, że siedziba NTIE znajduje się w Katowicach i wszystkie dokumenty dotyczące
działalności NTIE złożone są w KRS w Katowicach.
8. Przedstawienie informacji o zapłaconych składkach
Mgr E. Abramek poinformowała, że od początku roku członkowie NTIE wpłacili kwotę
1400 zł w formie składek oraz że każdy członek ma możliwość wglądu do stanu swoich
składek. W każdej chwili członek NTIE może sprawdzić ile składek wpłacił lub ile nie
wpłacił.
Wszelkie zapytania w tej sprawie prosimy kierować do Skarbnika NTIE mgr Edyty
Abramek na adres: edyta.abramek@ae.katowice.pl
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich członków NTIE
o uregulowanie składek.
Wielu młodych pracowników naukowych składa deklaracje członkowskie i zapomina o
zapłaceniu składek. Przypominamy, że NTIE nie prowadzi działalności gospodarczej i
składki członkowskie stanowią ważną pozycje w budżecie NTIE.
II.

Konsorcjum Doktoranckie i Nadzwyczajny Zjazd NTIE

W dniach 21-22 września br. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu
Łódzkiego w Łodzi, ul Rogowska 26 odbyło się Konsorcjum Doktoranckie „Kierunki badań w środowisku informatyki ekonomicznej w Polsce” . Udział w Konsorcjum zgłosili
doktoranci z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Wrocławiu, Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Częstochowskiej. Ogółem uczestnicy Konsorcjum mieli sposobność wysłuchać
14 prezentacji prac doktorskich o różnym stopniu zaawansowania:
-

Strzelecki, Internetowa strategia promocji w organizacji wirtualnej,
C.Hołub, Komplementarność i zastępowalność rozwiązań Object Oriented Programming (OOP) przez Aspect Oriented Programming (AOP),

-

A.Fafuła, Poszukiwanie wzorców zachowania maklera w szeregach czasowych o wysokiej częstotliwości,
A.Durman, Architektura Knowledge Grid jako platforma usprawniająca proces podejmowania decyzji,
K.Łopaciński, Zastosowanie metod szacowania i technologii informacyjnej w badaniu
skuteczności promocji w Internecie,
D.Biczysko, Usługi dydaktyczne jako podmiot działań marketingu internetowego,
K.Korczak, Cybermedycyna jako czynnik poprawy efektywności oraz rozwoju sektora usług zdrowotnych,
M.Starzecka, Personalizacja dostępu do źródeł WWW poprzez wykorzystanie ontologicznego opisu dziedziny,
A.Walczak, Semantyczne podejście do ekstrakcji informacji ze źródeł głębokiego Internetu,
Z.Stachowiak, Technologia VOIP w administracji,
M.Kołodziejski, Zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych
głównie przy ich przesyłaniu oraz przetwarzaniu poza sferą administracyjną,
M.Popovic, Model systemu zapobiegania wyłudzeniom pieniędzy w instytucjach finansowych,
M.Błaszczyk, Standaryzacja elektronicznej wymiany danych w oparciu o rozszerzalny
język znaczników,
R. Wziątek, Internetowy marketing wirusowy.

W dniu 21 września br w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, ul Rogowska 26 odbył się Zjazd Członków NTIE. Zjazd członków NTIE
otworzył Prezes NTIE prof. dr hab. Henryk Sroka, który powitał zebranych i poinformował, że Zjazd będzie obradował nad przyjęciem rozszerzeń Statutu NTIE, dotyczących
prowadzenia przez NTIE działalności gospodarczej, której dochód służyłby realizacji celów statutowych. Sprawdzono listę obecności i ponieważ na sali było mniej niż polowa
osób uprawnionych do głosowania, zgodnie ze Statutem po 15 minutach ogłoszono drugi
termin Zjazdu.
Prof. H. Sroka poinformował, że zrodził się pomysł na poszerzenie działalności NTIE
i poprosił Dr hab. M. Pańkowską o wprowadzenie do tematu Zjazdu.
Dr hab. M. Pańkowska przypomniała zapis w statucie dotyczący § 7 w rozdziale II.
Przedstawiła propozycję wprowadzenia do statutu nowego paragrafu – § 8 w rozdziale II
i jego brzmienie:
§8
1. Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej jego członków. Do prowadzenia działalności Towarzystwo może zatrudniać pracowników.
2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą.
Dochód z działalności gospodarczej miał by być przeznaczony na cele statutowe działalności Towarzystwa, np. na działalność wydawniczą. Dr hab. M. Pańkowska przedstawiła
analizę zapisów statutów poszczególnych Stowarzyszeń działających w Polsce, m. in.
PTI, PTE, Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Polskiego Stowarzyszenia Statystycznego.

Podsumowując przygotowaną prezentację dr hab. M. Pańkowska stwierdziła, że nie ma
jednoznacznej odpowiedzi czy stowarzyszenia prowadzą, czy nie prowadzą działalności
gospodarczej. Dr hab. M. Pańkowska poinformowała, że decyzja czy NTIE powinno rozpocząć działalność gospodarczą powinna zatem stać się przedmiotem dyskusji.
Uzasadniając potrzebę zwołania Zjazdu członków NTIE dr hab. M. Pańkowska poinformowała, że główna działalność NTIE koncentruje się wokół Konkursu Prac Dyplomowych.
Prof. H. Sroka poprosił o rozpoczęcie dyskusji.
Prof. Nowicki poinformował, że jeszcze 2 tygodnie przed Zjazdem był przeciwny głosowaniu za rozpoczęciem przez NTIE działalności gospodarczej, co wynikało z niewiedzy sytuacji innych stowarzyszeń. Po zapoznaniu się z ich sytuacją i wymienieniu opinii
z członkami innych Towarzystw okazało się jednak, że są stowarzyszenia, które pod nazwą naukowe prowadzą działalność gospodarczą. Prof. Nowicki podkreślił, że albo NTIE
powiedzie się to przedsięwzięcie albo nie i że zawsze można odwołać decyzję, jednakże
jest zdania, że aż tak źle nie będzie. Prof. Nowicki powiedział, że wierzy, że sponsor
Konkursu Prac Dyplomowych – Accenture będzie dalej wspomagał finansowo NTIE.
Prof. A. Nowicki zauważył również, że w przyszłym roku NTIE będzie obchodziło
15-lecie działalności. Na koniec swojej wypowiedzi prof. A. Nowicki poinformował, że
jeżeli odbędzie się głosowanie, to sam osobiście będzie głosował na TAK, czyli za rozpoczęciem przez NTIE działalności gospodarczej.
Następnie głos zabrała Dr I. Chomiak-Orsa, która poinformowała, że 17 września we
Wrocławiu zebrali się członkowie wrocławskiego koła NTIE i poparli inicjatywę, podkreśliła, że to dowodzi, iż Towarzystwo się rozwija. Poinformowała jednak, że została
upoważniona do tego aby przedstawić wątpliwości, które się pojawiły:
- czy Towarzystwo nie straci naukowego, elitarnego charakteru, ze względu na komercjalizację działań?
- czy Zarząd widzi realne przesłanki uzyskania funduszy w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej?
- zmiana formy działalności znacząco obciąży finansowo NTIE, czy są realne możliwości
pozyskania na to środków?
- czy taki zapis pozwoli aktywizować członków NTIE, jeżeli wprowadzony zostanie zapis
„praca społeczna członków”?
Prof. M. Niedźwiedziński – wyraził swoją opinię, że nie możemy popadać ze skrajności
w skrajność od organizacji, która nie ma środków do postaci spółki akcyjnej, czy takiego
stowarzyszenia jak PTI. Nasz cel to organizowanie konsorcjów, konferencje, działalność
wydawnicza.
Dr hab. M. Pańkowska zwróciła uwagę, że jest więcej argumentów za tym, aby nie podejmować na razie zmiany decyzji, co do rozszerzenia przez NTIE działalności gospodarczej. Zwróciła jednak uwagę na szereg trudności, które czekają NTIE ze względu na brak
funduszy. Dr M. Kotnis poprosiła o przygotowanie symulacji kosztów przejścia NTIE na
działalność gospodarczą.
Prof. A. Nowicki – zaproponował aby na razie nie głosować i spotkać się za 2-3
miesiące i dopiero wówczas podjąć decyzję. Dodał, że należy rozpocząć poszukiwanie
zleceniodawców dla NTIE.
Prof. M. Niedźwiedziński zauważył, że po wypowiedziach alternatywą dla działalności
gospodarczej jest utrzymanie obecnej sytuacji, organizowanie konferencji, konsorcjów,
konkursów. Dr hab. M. Pańkowska wspomniała o nowym sponsorze firmie L-Systems,
który przeznaczył 2 tys. zł na NTIE.

Prof. M. Niedźwiedziński podkreślił, że dyplom NTIE ma wartość sam w sobie. Dr I.
Chomiak-Orsa – zgodziła się z Prof. Niedźwiedzińskim, o tym że nagrody NTIE są rozpoznawane w środowisku, że dawniej także były przyznawane same dyplomy bez nagród
pieniężnych
Prof. M. Niedźwiedziński również zaapelował, aby nie kończyć spotkania pesymistycznie, że pewne rzeczy, kierunki zostały nakreślone. Dyskusja była bardzo ważna, wartościowa i istotna dla Towarzystwa.
Na zakończenie dyskusji Prof. H. Sroka zapytał, czy są jeszcze jakieś wnioski, uwagi.
Podziękował wszystkim za dyskusję i podsumował, że NTIE tzw. „state of art” już ma,
pozostaje tylko pytanie jak NTIE dalej rozwijać.
W trakcie Konsorcjum Doktoranckiego, uczestnicy mieli możliwość wysłuchania prezentacji sponsorów NTIE:
- sponsora Konkursu Prac Dyplomowych – firmy Accenture z Warszawy
- sponsora Konsorcjum Doktoranckiego – firmu L-Systems z Piły, której Prezes Robert
Pawlak przedstawił edukacyjny pakiet iScala.
L- Systems
ul.Rubinowa 59, 64-920 Piła

Epicor Software Poland Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Zarząd NTIE zwrócił się do doktorów-laureatów Konkursu Prac Doyplomowych – dr
Łukasza Tomaszewskiego i dr Łukasza Radlińskiego z Uniwersytetu Szczecińskiego z
prośbą o przedstawienie głównych tez pracy.
Prezentacja pracy doktorskiej dr Łukasza Radlińskiego pt.: Improved Software Project Risk Assessment Using Bayesian Nets wzbudziała zainteresowanie uczestników i stanowiła dla nich znakomitą lekcję przygotowania i obrony doktoratu.
Streszczenia nagrodzonych prac doktorskich i magisterskich przedstawiamy na stronie internetowej NTIE www.ntie.org.pl

III.

Konferencje Naukowe

Środowisko akademickie przyjęło zwyczaj organizowania wielu konferencji naukowych
pod patronatem NTIE. Informacje o Konferencjach umieszczane są na stronie internetowej NTIE (www.ntie.org.pl) . Przypominamy, że w tym roku odbędą się następujące konferencje:
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia - TIAPiSZ'09
Organizator:
Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Termin: 14 października 2009
Miejsce: Aula II, Gmachu C Szkoły Głównej Handlowej,
Al. Niepodległości (róg Madalińskiego) w Warszawie
Strona www: http://www.tiapisz.pl
Systemy Wspomagania Organizacji SWO'2009
Organizator: Katedra Informatyki AE Katowice
Termin: 22-23 października 2009
Miejsce: Hotel "Daniel"
Sanatoryjna 32a, 43-450 Ustroń
Strona www: http://www.ae.katowice.pl/swo2009
XXIV edycja Konferencji Naukowej Systemy Wspomagania Organizacji SWO’2009 i
Jubileusz 70-lecia urodzin Prezesa NTIE prof. zw. dr hab. Henryka Sroki odbędą się w
dniach 22-23 października w Ustroniu.
Ramowy Program Konferencji SWO’2009 przedstawia się następująco:
Czwartek, 23 października 2009 r.:
11.00-11.30 Otwarcie Konferencji
11.30-13.00 Sesja plenarna
13.00
Obiad
14.30-16.00 Sesja A. Teoretyczne podstawy budowy SWD i strategie budowy e-biznesu
Sesja B. Technologie internetowe i systemy e-biznesu
16.00-16.30 Przerwa na kawę
16.30-17.30 Sesja. Zarządzanie wiedzą i rozwiązania Business Intelligence
18.30
Uroczystości Jubileuszu 70-lecia urodzin prof. zw. dr hab. Henryka Sroki
Piątek, 23 października 2009 r.
8.00
Śniadanie
9.00-10.30 Sesja A. Teoretyczne podstawy budowy SWO i strategie budowy e-biznesu
Sesja B. Technologie internetowe i mobilne oraz systemy e-biznesu
10.30-11.30 Przerwa na kawę
11.30-13.00 Sesja. Realizacja systemów wspomagania organizacji i rozwiązania praktyczne SWO
13.00
Zakończenie Konferencji
13.30
Obiad

Serdecznie Zapraszamy do uczestnictwa w Konferencjach

Organizatorów przyszłych Konferencji prosimy o zgłaszanie informacji
w Kalendarium Konferencji
IV.

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
ING Bank Śląski S.A.
Oddział O/Katowice
ul. Mickiewicza 3
Nr. Konta: 57 1050 1214 1000 0023 4356 2829

IV. Życzenia
Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku Akademickim 2009/2010 !!!
Dużo udanych projektów naukowych i satysfakcji
z pracy dydaktycznej wszystkim członkom NTIE
życzy
prof. zw. dr hab. Henryk Sroka
Prezes NTIE

V. 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 hab. Małgorzaty Pańkowskiej, pank@ae.katowice.pl
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 hab.Małgorzata Pańkowska

