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Wstęp
W 40 numerze czasopisma „Ekonometria” zamieszczono jedenaście artykułów. Trzy
pierwsze opisują wyniki badań prowadzonych nad stanem szkolnictwa wyższego
w Polsce i w krajach europejskich. W wymienionych opracowaniach wykorzystano
metody analizy statystycznej. Kolejne artykuły dotyczą badań społeczno-ekonomicznych w zakresie realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w ramach włączenia
społecznego, migracji wewnętrznych oraz problemów bezrobocia. Artykuł A. Zięby
prezentuje możliwości wykorzystania metod prognostycznych do analizy siły stresorów i zarządzania stresem. M. Pełka opisuje podejście wielomodelowe analizy danych symbolicznych w ocenie pozycji produktu na rynku. Kolejne trzy artykuły dotyczą teoretycznych aspektów wybranych metod ekonometrycznych i statystycznych.
Wrocław, lipiec 2013

Józef Dziechciarz

W Acknowledgments artykułu „End of life in Europe: an empirical analysis”
(Ekonometria 1(39) 2013) pomyłkowo pominięto zdanie „The support from the
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In Acknowledgments of article „End of life in Europe: an empirical analysis” (Ekonometria 1(39) 2013) sentence „The support from the grant 2011/01/B/
HS4/04815 from the National Science Centre is gratefully acknowledged” was missed. Authors apologize for this mistake.”
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