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Posiedzenie Zarządu NTIE

W dniu 2 marca 2011 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Katedrze Informatyki Gospodarczej kierowanej przez prof. dr hab. Andrzeja Kobylińskiego odbyło
się posiedzenie Zarządu NTIE.
Zebraniu przewodniczył prof. dr hab. Henryk Sroka, Prezes NTIE IV kadencji. W
posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu:
Prof. zw. dr hab. Henryk Sroka
Prof. zw. dr hab. Witold Abramowicz
Prof. dr hab. Andrzej Kobyliński
Dr Artur Rot
oraz
prof UE dr hab. Małgorzata Pańkowska - sekretarz NTIE
prof. zw. dr hab. Jerzy Kisielnicki – Przewodniczący Rady Naukowej NTIE
Anna Lesik - w zastępstwie prof. dr hab. Mariana Niedźwiedzińskiego.
Posiedzenie odbyło się zgodnie z ustalonym porządkiem przesłanym wcześniej członkom
Zarządu i zaproszonym gościom pocztą elektroniczną.

PRZEBIEG SPOTKANIA
1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie gości
Prof. dr hab. Henryk Sroka, Prezes NTIE, prof. Henryka Sroki, przywitał przybyłych
na zebranie zaproszonych gości i członków Zarządu, w szczególności podziękował prof. dr
hab. Jerzemu Kisielnickiemu za przyjęcie zaproszenia na posiedzenie Zarządu NTIE.
.
2. Konsorcjum Doktoranckie w 2011r. oraz Walne Zgromadzenie Członków NTIE. Propozycje merytoryczne i organizacyjne
Termin Konsorcjum Doktoranckiego zsynchronizowano z terminem Walnego Zgromadzenia Członków NTIE. Organizacji tego przedsięwzięcia podjął się prof. dr hab. Marian
Niedźwiedziński. Spotkanie odbędzie się w dniach 27- 28 września br. w Łodzi.
Ideą Konsorcjum Doktoranckiego jest prezentacja koncepcji prac doktorskich oraz dyskusja nad tematami prac, w obecności promotorów. Zatem, w związku z powyższym pożądana
jest obecność promotorów prezentowanych prac doktorskich na Konsorcjum Doktoranckim.
Konsorcjum Doktoranckie odbędzie się 27 września 2011r.

Walne Zgromadzenie NTIE zaplanowano na 28 września 2011r.
W kolejnych punktach porządku obrad Walnego Zgromadzenia NTIE znajdą się:
 dyskusja i głosowanie nad wprowadzeniem zmian w Statucie dotyczących NTIE jako organizacji pożytku publicznego,
 sprawozdanie z działalności Zarządu, Komisji i Sądu Koleżeńskiego,
 wybory nowego Zarządu oraz poszczególnych Komisji.

Serdecznie Zapraszamy !!!
w dniach 27-28 września 2011
do Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego
Uniwersytetu Łódzkiego
w Łodzi ul. Rogowska 26
3. Realizacja XV edycji Konkursu Prac Dyplomowych
Dr Artur Rot z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w zastępstwie prof. dr hab.
inż Mieczysława Owoca, Przewodniczącego Jury Konkursu Prac Dyplomowych poinformował, że na XV Konkurs Prac Dyplomowych zgłoszono 14 prac, w tym 2 prace doktorskie i
jedną pracę licencjacką. Prace przesłano z następujących uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Politechnika Warszawska, Szkoła
Główna Handlowa w Warszawie. Z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wpłynęła na
Konkurs praca doktorska dr Agaty Filipowskiej pt.:”Spatial Indexing for Creating Company
Profiles” oraz praca doktorska dr Moniki Kaczmarek „Selection of Semantic Web Services
for Business” . Promotorem prac był prof. zw. dr hab. Witold Abramowicz.
Lista zgłoszonych prac magisterskich obejmuje następujące prace:
1. Planowanie, projektowanie i wdrażanie korporacyjnej platformy raportowej w
kontekście zarządzania procesowego, Wawrzyniec Kowalczyk z Politechniki
Warszawskiej,
2. Propozycja nowej formy komunikacji w Internecie, Adam Adamkiewicz z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
3. Ocena efektywności inwestycji w systemy CRM, Adam Siemiończyk ze Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie,
4. Elektroniczne horyzontalne platformy aukcyjno-przetargowe na rynku B2B w
Polsce, Aleksander Markowski z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
5. Wizualna eksploracja łańcuchów transakcji bankowych, Walter Łuszczyk z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
6. Modelowanie wzorców zachowań klientów Delikatesów Alma przy wykorzystaniu reguł asocjacyjnych, Piotr Skrzypczak z Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu,
7. Fundusze Europejskie na rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Julita
Leś ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
8. Odkrywanie ścieżek rozwoju tożsamości użytkownika w Internecie, Jacek Małyszko z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

9. Automatyzacja działań użytkownika w przeglądarkach internetowych, Dawid
Grzegorz Weckowski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
10. Wykrywanie przestępczości z wykorzystaniem informacji ze źródeł internetowych, Jakub Dzikowski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
11. Proces wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP na
przykładzie systemu XL firmy Comarch, Adam Pakocz z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Poza tym, na Konkurs zgłoszono jedną pracę licencjacką pt.: Analiza przydatności aplikacji GoogleWave w życiu prywatnym i zawodowym, której autorem jest Aleksandra Ziołek
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Przesłane na Konkurs prace zostały przekazane
do recenzji. Każda praca będzie recenzowana przez dwóch niezależnych recenzentów. Wyniki Konkursu Prac Dyplomowych zostaną ogłoszone we wrześniu 2011 r. na stronie internetowej NTIE (www.ntie.org.pl). Wręczenie dyplomów laureatom i promotorom odbędzie się
w Łodzi, podczas Konsorcjum Doktoranckiego.
Zważywszy, że Konsorcjum Doktoranckie stanowi znakomite forum dyskusji dotyczących
problemów i metod badawczych prac doktorskich z dziedziny informatyki ekonomicznej
Serdecznie Zapraszamy
Panią dr Agatę Filipowską i Panią dr Monikę Kaczmarek do przedstawienia
na Konsorcjum Doktoranckim zasadniczych tez doktoratu.
Oczekujemy, że wystąpienia młodych pracowników nauki znacznie ubogacą Konsorcjum i
będą znakomitym przykładem dla doktorantów.
4. Współpraca międzynarodowa
W dniach 18-19 stycznia 2011 r. w Brukseli odbyło się spotkanie robocze „The role and
impast of professional and scientific societies in ICT research, education and innovation”
zorganizowane przez ASM-Market Research and Analysis Centre Ltd. oraz APINTECH Ltd
w ramach studium European Commission, Directorate-General for Information Society and
Media SMART 2009/0061. Spotkanie poprzedziły badania internetowe kondycji 444 europejskich towarzystw naukowych. Z Polski udział w badaniu wzięły 3 stowarzyszenia: NTIE,
PTI i Miasta w Internecie. Celem spotkania roboczego w dn. 18-19 stycznia br była dyskusja
nad kierunkami działania europejskich towarzystw naukowych z obszaru technologii teleinformatycznych, by stały się bardziej konkurencyjne na arenie międzynarodowej. Warsztaty
zgromadziły pracowników środowiska akademickiego, ludzi biznesu i decydentów politycznych. W trakcie spotkania dyskutowano o przyszłości towarzystw naukowych z dziedziny
ICT w Europie. Wybrani eksperci jak też uczestnicy spotkania mieli sposobność, by wyrazić
swoje opinie i skonfrontować proponowane rozwiązania. Zasadnicza dyskusja skupiała się
wokół 4 zaproponowanych strategii wzmocnienia roli towarzystw naukowych:
1. Konstrukcja organizacji ochronnej („umbrella”), która stanowiłaby podstawę dla
współdziałania, wzajemnego lobbingu i projektowania wspólnych działań,
2. Zaprojektowanie wirtualnej platformy i wykorzystanie metod Web 2.0 dla stworzenia środowiska wzajemnego poznania się stowarzyszeń naukowych i projektowania innowacyjnych usług dla rozwoju synergii i kooperacji,
3. Utworzenie sieci stowarzyszeń naukowych dla prowadzani międzynarodowych
badań i wykorzystania technologii,
4. Wspomaganie rozwoju systemów otwartego dostępu (open access).

W toku dyskusji propozycja organizacji ochronnej została odrzucona w obawie przed
zbędnymi kosztami i nadmierną biurokracją. Pomysł wirtualnej platformy okazał się najbardziej atrakcyjny jako podstawa efektywnej konwergencji europejskich towarzystw naukowych. Wspólne wykorzystanie technologii potraktowano jako strategię uzupełniającą dla strategii platformy wirtualnej współpracy. Pomysł systemów „open access” nie wzbudził zainteresowani uczestników. Aktualnie tworzona jest wspólna baza danych europejskich towarzystw naukowych informatyki (ICT).
Więcej informacji na temat spotkania „The role and impast of professional and scientific
societies in ICT research, education and innovation” moża znaleźć na stronie internetowej:
http://www.ictsocieties.org/.
W tym punkcie posiedzenia Zarządu NTIE prof dr hab M Pańkowska zwróciła uwagę na
możliwości współpracy NTIE ze Stowarzyszeniem Informatyki w Turcji. W listopadzie
2010r mieliśmy zaszczyt gościć przedstawicieli tego stowarzyszenia.
Prezes Taskin KIZIL serdecznie zaprasza do współpracy na temat "SME and ICT".
Osoby zainteresowane współpracą z Towarzystwem Informatyki w Turcji, organizacją
wspólnej konferencji i rozwojem wspólnego projektu na temat "SME and ICT" proszone są
o kontakt bezpośredni z Prezesem Taskin KIZIL (email: taskin@hisbim.com).
Oczekuje się zaangażowania w prace organizacji sesji konferencji jak też istnieje możliwość
prezentacji własnych projektów na konferencji w dniach 24-25 maja br. w Osmangazi
University Congre Centre, Eskişehir, Turcja.

5. Sprawy finansowe NTIE
Na posiedzeniu w dniu 2 marca br członkom Zarządu NTIE zostały przedstawione do
podpisu sprawozdanie z działalności NTIE za rok 2010. Dokumenty zostaną przesłane odpowiednim organom zewnętrznym (KRS) i złożone w archiwum NTIE.
Zgodnie z życzeniem członków Zarządu sprawozdania finansowe były wcześniej przesyłane pocztą elektroniczną członkom Zarządu, przed terminem posiedzenia Zarządu.
Kryzys finansowy w kraju dotknął także NTIE, któremu brakuje sponsorów. Zarząd NTIE
jest zobligowany do ustawicznego ograniczania wydatków i kosztów prowadzenia działalności. W trakcie Walnego Zjazdu odbędzie się dyskusja i głosowanie, czy NTIE powinno być
organizacją pożytku publicznego. Pozwoliłoby to członkom i sympatykom NTIE na przeznaczenie 1% podatku na konto NTIE.
Zanim te działania zostaną podjęte, 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 pozycję w budżecie
NTIE.

5. Sprawy różne
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:
Federated Conference on Computer Science and Information Systems
Szczecin, 19-21 września, 2011
secretariat@fedcsis.org
www.fedcsis.org

INFORMATYKA „4” PRZYSZŁOŚCIMiejsce i rola serwisów internetowych w rozwoju
społeczeństwa informacyjnego
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa, 13 października 2011
Rada Programowa Konferencji:
Przewodniczący:
Prof. dr hab. Witold Chmielarz, Uniwersytet Warszawski,
Prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki, Uniwersytet Warszawski
i4p@mail.wz.uw.edu.pl

Systemy Wspomagania Organizacji SWO'2010
Organizator: Katedra Informatyki AE Katowice
Termin: 20-21 października 2011
Miejsce: Szczyrk
http://www.ue.katowice.pl/swo2011
swo2011@ue.katowice.pl

4th European Conference ServiceWave 2011
26-28 października 2011
Poznań
Przewodniczący:
Klaus Pohl - Paluno, University of Duisburg Essen, Germany
www.servicewave.eu

Technologie Wiedzy w Zarządzaniu Publicznym
18-20 września 2011, Jura Krakowsko-Częstochowska
http://web.ae.katowice.pl/kiw_konferencja/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
kiw_konferencja@ue.katowice.pl

the 10th International Conference
on INFORMATION MANAGEMENT
Gdańsk, 8-10 czerwca 2011
Department of Information Systems, University of Gdańsk
http://www.im-conference.net/

Serdecznie Zapraszamy do uczestnictwa w Konferencjach
Organizatorów Konferencji prosimy o zgłaszanie informacji
w Kalendarium Konferencji

II.

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 0/Katowice
ul. Mickiewicza 3
40-092 Katowice
Nr. Konta: 57 1050 1214 1000 0023 4356 2829

W sprawach finansowych prosimy zgłaszać się do dr Edyty Abramek, Skarbnika
NTIE: edyta.abramek@ue.katowice.pl

III.

Nowi Członkowie NTIE
Decyzją Zarządu NTIE na posiedzeniu w dniu 2 marca 2011 r do grona członków
NTIE dołączyli:
dr Ryszard Jurkowski ze SGGW w Warszawie,
mgr Piotr Stolarski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Witamy i zapraszamy do współpracy!

IV. Życzenia

Radosnych i Pogodnych
Świąt Wielkanocnych
Wiosennego Odpoczynku
w Rodzinnym Gronie

Życzy
Prezes NTIE
Prof. dr hab. Henryk Sroka
Wesołego Alleluja !

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 prof 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: prof UE dr hab. Małgorzata Pańkowska

