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Szanowni Członkowie NTIE,
Koleżanki i Koledzy,

W TYM NUMERZE
1. IV Kongres Informatyki Ekonomicznej
i VIII Konferencja WiTIwKP

Zapraszam do lektury NTIExpress

2. XXIV Konkurs Prac Dyplomowych NTIE

Newsletter jest kontynuacją naszego Biuletynu NTIE,
ale w zmienionej formie przekazu, w naszej opinii lepiej
dostosowanej do oczekiwań naukowców, którzy coraz
więcej czasu spędzają w cyfrowej, wirtualnej przestrzeni
i bynajmniej nie z własnego wyboru… Wszechobecność
i bliskość cyfrowego otoczenia wymusza przyjęcie
cyfrowego modelu komunikacji wewnątrz społeczności
naszego Towarzystwa.
W newsletterze proponujemy krótki, syntetyczny
przekaz informacji, ale wzbogacony o linki do poszerzonej
informacji o danym wydarzeniu czy zaproszeniu.
Oczywiście, nie dotyczy to felietonów, esejów czy naszych
naukowych refleksji, które będą publikowane w całości.

3. IX Konsorcjum doktoranckie NTIE

A zatem czytajmy, klikajmy,
i korzystajmy z zaproszeń.
Czy w tym numerze newslettera brakuje ważnych
informacji o naszej społeczności?
Na pewno! Niestety…
Ale wiem, że dzięki aktywności Nas wszystkich, w kolejnych
wydaniach NTIExpress może być o wiele więcej ważnych
dla Nas informacji.

4. Polecane konferencje
5. Zaproszenie do publikacji w
czasopismach
6. Felieton „Cukier we własnym zakresie”
7. Składki członkowskie
8. Zespół redakcyjny NTIExpress
Koleżanki i Koledzy, serdecznie zachęcam
wszystkich do współdzielenia, współtworzenia,
współredagowania i współpracy przy kolejnych
wydaniach NTIExpress. Proszę o przesyłanie
materiałów do NTIExpress w trybie ciągłym
do Redaktor Naczelnej dr inż. Ilony Pawełoszek,
e-mail: ilona.paweloszek@pcz.pl.
Prof. dr hab. Dorota Jelonek
Prezes NTIE
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IV Kongres Informatyki
Ekonomicznej
i VIII Konferencja WiTIwKP
Już po raz czwarty mamy zaszczyt zaprosić
Państwa na Kongres Informatyki Ekonomicznej oraz
VIII Ogólnopolską Konferencję Naukową „Wiedza
i technologie informacyjne
w kreowaniu
przedsiębiorczości”, które odbędą w dniach 21 – 22
października 2021r.
Mamy nadzieję, że sytuacja w kraju pozwoli nam
na zorganizowanie konferencji w formie hybrydowej,
łączącej obrady online z tradycyjnym spotkaniem
na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej pod zamkiem
w Olsztynie.
Olsztyn k. Częstochowy
21-22 października 2021r.
Organizatorami
Kongresu
i
Konferencji
są Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
oraz
Naukowe
Towarzystwo
Informatyki
Ekonomicznej. Aktualne informacje na temat
tegorocznego wydarzenia oraz archiwalne galerie
zdjęć z poprzednich edycji można znaleźć na stronie:
http://konferencja.czest.pl

REFLEKSJA
Jak pamiętamy, w „O tym, co Alicja
odkryła po drugiej stronie Lustra” Czerwona
Królowa chwyciła Alicję za rękę i ciągnęła ją
coraz szybciej i szybciej w dzikim pędzie
przez pola i lasy, ale niezależnie od tego, jak
szybko biegły, wciąż znajdowały się w tym
samym miejscu. Zrozumiałe, że Alicja była
tym zaskoczona. „Cóż, w naszym kraju powiedziała Alicja ciągle jeszcze zdyszana zwykle jest się w innym miejscu [...] jeżeli
biegło się tak szybko i tak długo, jak my
biegłyśmy. - Musi to być powolny kraj powiedziała Królowa. - Bo tu, jak widzisz,
trzeba biec tak szybko, jak się potrafi, żeby
zostać w tym samym miejscu. Jeżeli chce się
znaleźć w innym miejscu, trzeba biec co
najmniej dwa razy szybciej.”
[Przekład Macieja Słomczyńskiego.]

W dzieciństwie myślałam, że to tylko
bajka… ale to się dzieje…
Dorota Jelonek
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XXIV Konkurs Prac
Dyplomowych NTIE

IX Konsorcjum
doktoranckie NTIE

Zapraszamy do zgłaszania na Konkurs prac
licencjackich,
inżynierskich,
magisterskich
i doktorskich, związanych z aktualną tematyką
z zakresu informatyki ekonomicznej obronionych
w czasie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
Wszystkich
zainteresowanych
Autorów
i Promotorów prac zapraszamy do zapoznania się
z Regulaminem XXIV Konkursu Prac Dyplomowych
NTIE na nowej stronie internetowej.
Prace wraz z kompletem dokumentów
w wersji elektronicznej prosimy przesyłać
w terminie do 15 marca 2021 roku przez formularz
zgłoszeniowy na stronie internetowej Konkursu
NTIE.

Konsorcja Doktoranckie zostały zainicjowane
przez
Naukowe
Towarzystwo
Informatyki
Ekonomicznej
NTIE
w
latach
90-tych.
Ta wieloletnia tradycja wykazała, że Konsorcja
Doktoranckie mają głęboki sens, umożliwiając
doktorantom wszechstronne przedyskutowanie
prac i podniesienie poziomu ich dysertacji. Poza
korzyściami naukowymi, Konsorcja umożliwiły
także nawiązywanie kontaktów i wymianę
doświadczeń między doktorantami z różnych
ośrodków akademickich.
Grupą
docelową
IX
Konsorcjum
są doktoranci, promotorzy i promotorzy
pomocniczy, prowadzący badania naukowe
i publikujący swoje prace z zakresu Informatyki
Ekonomicznej.

Termin nadsyłania prac upływa
15 marca 2021r.
Końcowy termin nadsyłania konspektów
przedłużony do 28 lutego 2021r.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału
Konkursie i życzymy sukcesów Uczestnikom.
Komisja Konkursowa:
dr hab. inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, prof. UE
dr hab. Maria Mach-Król, prof. UE
dr Mariusz Żytniewski
Kontakt: konkurs.ntie@uekat.pl

Kontakt: Sekretarz Naukowy IX
Doktoranckiego NTIE
Dr inż. Przemysław Jatkiewicz
tel. +48 509 965 449
przemyslaw.jatkiewicz@ug.edu.pl

Konsorcjum

WAŻNE DATY
30.02.2021
konspektów

Końcowy

termin

nadsyłania

10.03.2021 Poinformowanie o decyzji Rady
Naukowej
15.04.2021 Nadesłanie ostatecznej wersji
konspektów
20.04.2021 Udostępnienie zaakceptowanych
konspektów na stronie internetowej.
30.05.2021 Ostateczny termin wniesienia
opłaty rejestracyjnej (65 ZŁ)
10.06.2021 IX Konsorcjum Doktoranckie
Naukowego Towarzystwa Informatycznego
NTIE.
Rozdanie nagród w 2019 r. (Fot. A. Chluski)
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Polecane konferencje
The XIIIth PLAIS EuroSymposium on Digital
Transformation
September 23rd, 2021, Gdansk - Sopot, Poland
The XIIIth EuroSymposium has the objective of promoting and
developing high quality research on all issues related to Digital
Transformation and Innovations. It provides a forum to researchers and
practitioners – to interact, collaborate and develop the Digital
Transformation and Innovations areas.

Important information
Submission of Manuscripts:
Notification of Acceptance
Final Paper Submission:
EuroSymposium'2021:

May 16th, 2021
June 14th, 2021
July 5th, 2021
September 23rd, 2021

Read more: EuroSymposium Website

GENERAL CHAIR prof. Stanisław Wrycza, University of Gdansk, Department of Business Informatics, President
of Polish Chapter of AIS - PLAIS
PROCEEDINGS Lecture Notes on Business Information Processing

24 Międzynarodowa Konferencja Business
Information Systems (BIS)
Hanower (Niemcy) w dniach 15-17 czerwca 2021 r.
Konferencja będzie miała charakter hybrydowy – wszystkie sesje będą
transmitowane online i będzie możliwy udział zdalny, a także bezpośredni
udział w konferencji w Hanowerze.
Tegoroczny temat przewodni konferencji „Enterprise Knowledge and Data
Spaces”.

Strona konferencji
http://bisconf.org/

Ważne informacje
Termin zgłoszeń artykułów
Propozycje warsztatów
Zgłoszenia artykułów na warsztaty
Konferencja BIS

21 lutego 2021
20 lutego 2021
Połowa kwietnia 2021
15-17 czerwca 2021

CO-CHAIRS:
Witold Abramowicz, Poznań University of Economics and Business, Poland
Sören Auer, TIB Leibniz Information Center Science & Technology and University of Hannover, Germany
PROCEEDINGS Lecture Notes in Business Information Processing
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1st International Workshop on BPM governance
for and beyond digital transformation
(BPMGOV)
19th Int. Conference on Business Process Management
(BPM 2021)
Rome, Italy, September 6-10, 2021
With this workshop we would like to contribute to the strengthening
of the managerial-oriented part of the BPM conference. The main goal is
to provide a discussion platform for BPM academics and practitioners
concerning BPM Governance open questions that are valid both in the
context of digital transformation and also beyond.
If you are interested in presenting at the BPMGOV Workshop, please
submit your paper as: regular research paper (original contribution paper,
max 12 pages length) or short paper (research in progress paper or position
paper that relate to experience, max 6 pages length).

Important information
Paper submission:
Notification
Camera-ready paper submission

24 May 2021
24 June 2021
12 July 2021

Read more: https://bpm2021.diag.uniroma1.it/

Workshop Program Chairs:
Renata Gabryelczyk
(University of Warsaw, Poland)
Vesna Bosilj Vukšić
(University of Zagreb, Croatia)
Mojca Indihar Štemberger
(University of Ljubljana,
Slovenia)
Andrea Kő
(Corvinus University of
Budapest, Hungary)
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61st IACIS Annual Conference
October 6 - 9, 2021
Golden Nugget, Las Vegas, Nevada
The theme of the 2021 IACIS conference is Big Data
Analytics. You are invited to share your research in practice
and pedagogical topics related to Big Data Analytics that
focus on current and emerging topics.
Submission Deadline May 30, 2021.

International Association
for Computer Information Systems

Read more: https://iacis.org/conference/conference.php

Conference Chair
Contact Information
Dr. Joanna Paliszkiewicz
Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Email:
IACIS_Conference@IACIS.org
joanna_paliszkiewicz@sggw.pl

IACIS Conference Europe 2021
(Virtual)
June 24 -25, 2021
The IACIS 2021 - Europe provides a showcase for the latest
research in practice and pedagogical topics that focus on
current and emerging topics in Management & Information
Technology.

Important information
Papers or abstracts submission
Reviews and responses to authors
Submission of the final version

February 20, 2021
March 15, 2021
April 4, 2021

Read more: https://iacis.org/conference-europe/index.php

Conference Chairs
Dr. Joanna Paliszkiewicz
Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Email: joanna_paliszkiewicz@sggw.edu.pl
Dr. Alex Koohang
Middle Georgia State University
Email: alex.koohang@iacis.org
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Track 4: Advances in Information Systems and
Technologies (AIST'21)
Sofia, Bulgaria, September 2 - 5, 2021
AIST is a FedCSIS conference track aiming at integrating and
creating synergy between disciplines of information technology,
information systems, and social sciences. The track addresses the issues
relevant to information technology and necessary for practical, everyday
needs of business, other organizations and society at large. This track
takes a socio-technical view on information systems and, at the same
time, relates to ethical, social and political issues raised by information
systems.
Wygłoszone na konferencji artykuły są indeksowane w bazach
Scopus, Web of Science i IEEE. Czynimy starania o indeksację konferencji
w CORE Conference Ranking. Najlepsze artykuły w rozszerzonej wersji są
bezpłatnie publikowane w renomowanej serii Springera – Lecture Notes
in Business Information Processing (LNBIP).

Important information
Paper submission (no extension)
Position paper submission
Author notification
Final paper submission, registration
Payment
Conference date

May 24, 2021
June 14, 2021
July 5, 2021
July 26, 2021
August 2, 2021
September 2-5, 2021

Read more: https://www.fedcsis.org/2021/aist

Track Chairs
Ewa Ziemba
University of Economics in
Katowice, Poland
Witold Chmielarz
University of Warsaw, Poland
Alberto Cano
Virginia Commonwealth
University, Richmond, United
States

NTIExpress

Strona 8

Biuletyn

Zaproszenie do publikacji w czasopismach
Zeszyty Naukowe Politechniki
Częstochowskiej - Zarządzanie

Czasopismo Naukowe
Informatyka Ekonomiczna

(ISSN: 2083-1560)

(ISSN: 1507-3858)

Zeszyty Naukowe prezentują
opracowania
o
charakterze
interdyscyplinarnym, wyniki badań,
analiz
teoriopoznawczych
oraz
studiów empirycznych w tematyce
szeroko rozumianego zarządzania
organizacjami. Nie powinno w nich
także zabraknąć najnowszych badań
w
obszarze
informatyki
ekonomicznej w zarządzaniu.
publikacja bezpłatna
liczba punktów MNiSW: 5
Nabór artykułów (w języku polskim oraz
angielskim) w trybie ciągłym.
ZN zostały pozytywnie zweryfikowane w procesie
oceny ICI Journals Master List 2017, 2018 i 2019 - Index
Copernicus Value (ICV).
Indeksacja w bazach: POL-Index, Polska
Bibliografia Naukowa, BazEkon, Google Scholar, Index
Copernicus, International Journal Master List,
Wirtualna Biblioteka Nauk
Zapraszam do przesyłania artykułów.
Redaktor Naczelny
Dr hab. Anna Brzozowska profesor uczelni
Więcej informacji oraz dostęp do pełnych tekstów:
http://zim.pcz.pl/znwz/strona-glowna.html

Serdecznie
zapraszamy
i
zachęcamy
społeczność naukowców związaną z obszarem
informatyki
ekonomicznej
do
publikowania
artykułów naukowych w Czasopiśmie Naukowym
Informatyka Ekonomiczna.
Od roku 2019 mamy przyznane 20 punktów w
wykazie czasopism naukowych.
Mamy nadzieję, że przy kolejnej ewaluacji
Czasopismo nasze co najmniej utrzyma tę liczbę
punktów a uwzględniając podjęte działania mające
na celu umiędzynarodowienie Czasopisma żywimy
nadzieję, że uzyskamy ich więcej.
Artykuły do Business Informatics składane są w
języku angielskim oraz podlegają procedurom
wydawniczym zapewniającym odpowiedni poziom
jakości merytorycznej oraz edycyjnej.
Wszystkie artykuły w których min.
jeden współautor jest afiliowany
zagranicznie są zwolnione z opłaty
wydawniczej.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do składania
publikacji.
Z poważaniem
Redaktor Naczelny
Iwona Chomiak-Orsa
Więcej informacji:
http://businessinformatics.ue.wroc.pl/?cat=11
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Journal of Economics
and Management (JEM)
Journal of Economics and Management (JEM) jest
recenzowanym, międzynarodowym, multidyscyplinarnym
czasopismem wydawanym przez Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach. Obejmuje ono swą tematyką szerokie
spektrum zagadnień z zakresu ekonomii, zarządzania,
biznesu, finansów i informatyki.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego znajduje się na liście
punktowanych czasopism z liczbą punktów 20.
Liczba punktów MNISW: 20
Bezpłatna publikacja
Otwarty dostęp
Publikowanie w JEM jest dla autorów bezpłatne, a
koszty publikacji ponosi Uniwersytet Ekonomiczny w
Katowicach.
W tym roku zmieniamy tryb publikacji. JEM staje się
rocznikiem publikującym artykuły w trybie ciągłym.
Oznacza to, iż po zaakceptowaniu artykułu do druku w
ciągu do dwóch tygodni artykuł ukazuje się na stronie
czasopisma (z doi, numerem tomu i stronami).
Zapraszamy do publikacji
sowich ciekawych
wyników badan. Zależy nam bardzo na dobrej jakości
artykułów i gwarantujemy bardzo merytoryczny mentoring
recenzentów i redaktora.
Więcej informacji: www.ue.katowice.pl/jem

Wszystkie artykuły czasopisma JEM
są objęte licencją Creative Commons

Editor-in-Chief
Prof. Ewa Ziemba
University of Economics in Katowice,
Poland
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Felieton
Cukier we własnym zakresie
Powiedzenie o tym, że od samego mieszania
herbata nie robi się słodsza, przypisuje się Stefanowi
Kisielewskiemu. Temu samemu Kisielewskiemu,
którego felietony, jeszcze w moich czasach licealnych,
były dla mnie pierwszym wzorem felietono-pisarstwa.
Skoro jednak rzekło się już o herbacie, to można
przyjąć, że – przynajmniej dla tych, którzy lubią
ją na słodko – wrażenia podczas jej picia są pochodną
tego,
co
daje
sama
herbata,
a
więc
charakterystycznego aromatu i smaku, oraz czegoś,
co pochodzi z zewnątrz, czyli cukru. I dopiero
te czynniki razem są źródłem wrażeń czy odczuć
(smakosze herbaty niech wybaczą mi pomijanie, jakże
skądinąd ważnych - oprawy i ceremoniału).
Przenosząc zaś cały nasz scenariusz do jakiejś na przykład – herbaciarni, owe wrażenia czy doznania
będą wrażeniami i doznaniami klienta, czyli tym,
co przyjęło się określać jako Customer Experience
(skrót CX), redukowane czasem do nieco uboższego
zakresu User Experience (UX). Wkraczając natomiast
na nasze poletko biznesowo-informatyczne znajdziemy
tam, stosowane przez lata i klasyczne już niemal,
określanie źródła owego CX jako front-end, a jego
zaplecza informacyjnego jako back-end. Gartner
jednak, jak to Gartner, nazywa wszystko po swojemu
i dba o to, by nazwa oddawała współczesne relacje,
więc u niego znajdujemy – odpowiednio – systems
of engagement i systems of record. Te pierwsze, dające
tenże CX, kładą nacisk właśnie na to engagement, czyli
zaangażowanie klienta. Systems of record zaś, to całe
zaplecze baz i repozytoriów danych, które,
odpowiednio przekształcone i zagregowane, owo
klientowskie zaangażowanie mają pomóc wywołać i –
co więcej - utrzymać.
Wszystko, co mieliśmy kiedyś, przed laty, dla
owego klienta, to były tzw. zielone ekrany, do dziś
hołubione przez niektóre giełdy dla szybkości działania.
Rewolucję przyniósł dopiero kolor i grafika ekranowa,
apogeum osiągając w, bardzo modnych do niedawna,
tzw. dashboards. Były one ekranowym odpowiednikiem
tablic przyrządów sportowych samochodów czy – nawet
– samolotów. Tablic pełnych błyskających kontrolek,
tajemnych przełączników i zegarów. Korzystającemu

miały dawać poczucie panowania nad drzemiącymi
gdzieś, potężnymi i – w domyśle – trudnymi
do okiełznania maszyneriami.
A wracając do Gartnera, to to engagement tak
sobie poprawialiśmy i cyzelowaliśmy, że nie
zauważyliśmy nawet, że coraz bardziej stawało się ono
ową próbą słodzenia przez samo mieszanie.
Bo zmieniała się forma, ale odzwierciedlana przez nią
treść już nie. A dlatego nie, bo straciliśmy
zainteresowanie
doskonaleniem
strony
systems
of record, czyli naszego starego, dobrego, ale mało
spektakularnego, back-end. Okazuje się, że niby
te bardzo potrzebne dane gdzieś tam są, ale
fragmentaryczne, rozproszone, nie zawsze aktualne
i bez potrzebnego poziomu agregacji. Poprawa zaś
w tym zakresie nie jest prosta i łatwa, a przede
wszystkim – czasochłonna. Nie wspominając już
o przypadkach skrajnych, gdzie potrzebnych danych
w ogóle nie ma, i trzeba dopiero organizować ich
zbieranie, a do czasu zebrania istotnej masy krytycznej
minie sporo czasu.
Wszystko to nie oznacza jednak, że brak nam
specjalistów od owego słodzenia bez cukru, czyli
ciągłego przerabiania strony wizualnej, prezentującej
jednak stale ten sam tylko zakres informacji. Całkiem
niedawno, ale jeszcze przed pandemią, w kuluarach
jakiejś konferencji zaczepił mnie przedstawiciel
pewnej firmy. Po krótkim przedstawieniu wydobył jakiś
super-tablet,
na
którym
zaczął
prezentować
a to wykresy, a to tabele, a to zgrabnie rozwijające się
wachlarze danych, wszystko w pięknych, soczystych
kolorach i w najwyższej rozdzielczości. W sumie miało
to przedstawiać wyniki jakiejś hipotetycznej firmy,
w postaci do odbioru samym niemal wzrokiem. Nie
ukrywam – robiło to wrażenie. Gdy zapytałem jednak,
a co z danymi, które musiałyby być podstawą do tych
graficznych wspaniałości, odpowiedź była prosta –
zapewnienie odpowiednich danych, to już nie nasza
sprawa.
No a to mogło kojarzyć się już tylko z puentą
znanego dowcipu o bocianach, żabach i konsultantach,
albo z wielkim napisem w rzeczonej tu wcześniej
herbaciarni – cukier we własnym zakresie.
Bogdan Pilawski
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Składki członkowskie
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uregulowanie
zaległych składek członkowskich na poczet Naukowego
Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej w wysokości 30
zł (dla studentów 15 zł).

Składka za 2021 rok wynosi 40zł (dla
studentów 20zł)*
* (Uchwała Zarządu NTIE z dnia 30 października 2020 r.).

Prosimy o uregulowanie należności, dokonując wpłat
na konto stowarzyszenia.
Tytuł przelewu: „Składka członkowska za … rok”

Dane do przelewu
Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej
ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice
Nr rachunku:
57 1050 1214 1000 0023 4356 2829

Z wyrazami szacunku
Skarbnik NTIE
dr Paula Bajdor

Zespół redakcyjny NTIExpress

Redaktor Naczelna
Dr inż. Ilona Pawełoszek
ilona.paweloszek@pcz.pl

Dr Paula Bajdor
paula.bajdor@pcz.pl

Dr Cezary Stępniak
cezary.stepniak@pcz.pl

Dr inż. Michał Wiśniewski
michal.wisniewski@pw.edu.pl

