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Wstęp
Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej istnieje od 1995 r. i stanowi środowisko integrujące przedstawicieli nauki i praktyki gospodarczej. Prezesem Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej obecnej kadencji jest prof. zw. dr
hab. Henryk Sroka, kierownik Katedry Informatyki na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W skład Zarządu NTIE wchodzą następujące
osoby: prof. dr hab. Witold Abramowicz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab.
Andrzej Kobyliński ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. dr hab. Małgorzata Pańkowska z Akademii Ekonomicznej w Katowicach, dr Magdalena Kotnis
z Uniwersytetu Szczecińskiego, dr Artur Rot z Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu i mgr Edyta Abramek z Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Aktualnie NTIE liczy ok. 100 członków.
Celem Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej jest prowadzenie,
inicjowanie i popieranie badań naukowych w dziedzinie informatyki ekonomicznej
oraz popularyzowanie praktycznego zastosowania jej osiągnięć w gospodarce i w
życiu społecznym. Członkowie NTIE przyczyniają się do osiągnięcia celów przez
studia i badania naukowe, współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi instytucjami
i stowarzyszeniami naukowymi, uczelniami i organizacjami gospodarczymi, organizowanie konferencji krajowych i międzynarodowych, prowadzenie działalności
wydawniczej z zakresu problematyki informatyki ekonomicznej, organizację Konsorcjum dla Doktorantów i Konkursu Prac Dyplomowych.
Od początków swego istnienia Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej organizuje konferencje naukowo-dydaktyczne w celu podjęcia dyskusji na temat
miejsca informatyki ekonomicznej w naukach informatycznych, znaczenia jej rozwoju dla nauk ekonomicznych i zarządzania oraz organizacji prac naukowo-badawczych w obszarze informatyki ekonomicznej.
W okresie minionych 15 lat konferencjami naukowo-dydaktycznymi NTIE kierowały następujące ośrodki naukowe:
– Uniwersytet Gdański – konferencja w 1995 r. w Jastrzębiej Górze,
– Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – konferencja w 1996 r. w Jadwisinie,
– Akademia Ekonomiczna w Katowicach – konferencja w 1998 r. w Ustroniu,
– Uniwersytet Gdański – konferencja w 2000 r. w Gdańsku,
– Uniwersytet Szczeciński i Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – konferencja w
2002 r. w Kołobrzegu,
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–

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Politechnika Częstochowska – konferencja w 2004 r. w Morsku,
– Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – konferencja w 2006 r. w Warszawie,
– Akademia Ekonomiczna w Katowicach – konferencje w 2008 i 2009 r. w Ustroniu,
– Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – konferencja w 2010 r. we Wrocławiu.
Członkowie NTIE przyjęli założenie, że konferencje naukowo-dydaktyczne
NTIE powinny stanowić forum dla wspólnej pracy przedstawicieli katedr informatyki, ekonometrii, statystyki i badań operacyjnych akademii ekonomicznych, uniwersytetów i politechnik nad nowymi kierunkami studiów i skoordynowanymi programami nauczania.
Konferencje naukowo-dydaktyczne zawsze są sposobnością do spotkania środowiska nauczycieli akademickich związanych z procesem kształcenia w dziedzinie
informatyki ekonomicznej na wszystkich kierunkach studiów uniwersyteckich, politechnicznych i akademii ekonomicznych oraz praktyków. Na konferencjach tych
dyskutowane są różne koncepcje i poglądy dotyczące rozwoju dydaktyki oraz potrzeb praktyki związane z nowoczesnym kształceniem realizowanym na uczelniach
wyższych. W ostatnich latach przedmiotem obrad jest dostosowanie treści programów nauczania informatyki ekonomicznej do wymogów Strategii bolońskiej, by
kształcić ludzi mających umiejętności kreowania wiedzy i przygotowanych do profesjonalnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informatycznymi.
Najnowsza publikacja X Konferencji Naukowo-Dydaktycznej NTIE organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu pt.: Systemy informacyjne w
zarządzaniu. Przegląd naukowo-dydaktyczny skłania do refleksji nad tym, co dotychczas udało się osiągnąć w środowisku oraz jakie działania należałoby podjąć,
aby w pełni wykorzystać możliwości zmian, które wnosi technologia informacyjna
do kształcenia akademickiego. Opracowanie składa się z dwóch obszernych części.
Pierwsza poświęcona została zastosowaniom systemów informatycznych w dydaktyce. W drugiej części zawarto artykuły obejmujące rozważania dotyczące systemów informatycznych w nauce.
Autorzy i redaktorzy tomu wyrażają nadzieję, że prezentowana publikacja stanie
się interesującą i cenną lekturą. W propagowaniu jej treści w środowisku z pewnością pomoże dyskusja podczas obrad konferencji naukowo-dydaktycznej we Wrocławiu nad kierunkami aktywności naukowej członków i sympatyków NTIE.
Adam Nowicki,
Iwona Chomiak-Orsa
Henryk Sroka,

