
 HARMONOGRAM 
 

Termin zgłoszenia uczestnictwa  15 stycznia 2009 r. 

Termin złożenia streszczenia referatu  15 stycznia 2009 r. 

Termin kwalifikacji referatów 28 lutego 2009 r. 

Termin opłaty konferencyjnej oraz przesłania 
potwierdzenia opłaty 

15 marca 2009 r. 

Termin złożenia pełnego tekstu referatu 5 maja 2009 r. 

 
Komitet Naukowy Konferencji dokona wstępnej selekcji referatów 
wyodrębniając w ten sposób referaty zakwalifikowane do wygłoszenia 
oraz referaty przewidziane do sesji plakatowej. Podstawowym kryterium 
kwalifikacji referatów, na podstawie przesłanego streszczenia, będzie ich 
jakość oraz zgodność z tematyką konferencji. 
 
Streszczenie nie powinno przekroczyć jednej strony formatu A4. 
 

Wygłoszone referaty oraz zakwalifikowane wstępnie postery, 
po otrzymaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w monografii 
pod red. J. Pociechy, wydanej w serii wydawniczej Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie pt. Studia i Prace Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie. 
 
Firma StatSoft Polska ufundowała nagrody dla najlepszego referatu oraz 
posteru przedstawionego na konferencji przez młodego pracownika 
nauki (magister lub doktor).  
 

KOSZT UCZESTNICTWA 
 

Opłata konferencyjna wraz z materiałami konferencyjnymi w zależności 
od wyboru formy zakwaterowania wynosi:  
pokój dwuosobowy – 1000 zł 

pokój jednoosobowy – 1200 zł.  
 

Kwotę tę należy wpłacić na konto Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie: 

BPH S.A. O/Kraków 28 1060 0076 0000 3310 0016 1623 
 

z dopiskiem: Konferencja Zakopiańska 2009, imię i nazwisko uczestnika. 
 
Szczegółowe informacje na temat konferencji wraz z formularzem 

zgłoszeniowym dostępne są na stronie: 

http://janek.ae.krakow.pl/~katstat/ 



 

 

III  OGÓLNOPOLSKA  KONFERENCJA  NAUKOWA 

IM.  PROFESORA ALEKSANDRA ZELIASIA 

 
 

Modelowanie i prognozowanie 

zjawisk społeczno-gospodarczych 

 

Zakopane 

5 – 8 maja 2009 roku 

 

Patronat Honorowy Konferencji: 
JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

Prof. dr hab. Roman Niestrój 
 
 

 
Organizatorzy: 
 
Katedra Statystyki  
Wydziału Zarządzania  
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
 
Komitet Statystyki i Ekonometrii  
Polskiej Akademii Nauk 



CELE KONFERENCJI 
 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Profesora 
Aleksandra Zeliasia pt. „Modelowanie i prognozowanie zjawisk 
społeczno-gospodarczych” jest coroczną konferencją organizowaną przez 
Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz 
Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk. Jest ona 
bezpośrednią kontynuacją Ogólnopolskich Seminariów Naukowych pt. 
„Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych" 
organizowanych w Zakopanem przez Profesora Aleksandra Zeliasia.  

Jej głównym celem jest integracja środowiska naukowego polskich 
statystyków i ekonometryków oraz współpracujących z nimi 
pracowników naukowych uczelni z krajów ościennych.  

Celem konferencji jest kreowanie nowych kierunków badań oraz 
promowanie i upowszechnianie wyników badań otrzymanych w Polsce 
i w zagranicznych ośrodkach naukowych w roku poprzedzającym 
konferencję. Ma ona na celu prezentację najnowszych prac badawczych 
z zakresu szeroko rozumianej statystyki i ekonometrii oraz prognoz 
gospodarczych, prowadzonych w krajowych i zagranicznych ośrodkach 
naukowych w tych dyscyplinach.  

Konferencja ma także na celu kształcenie młodych kadr 
naukowych oraz ma stanowić forum prezentacji rozwoju ich myśli 
naukowej i rezultatów badań. Ma ona także na celu pobudzać 
do działania młodych  naukowców oraz ich nagradzać.  

 
ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI 

 

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia dotyczące: 
– statystyki i ekonometrii  
– statystycznej analizy danych  
– wielowymiarowej analizy statystycznej  
– statystyki medycznej i ochrony zdrowia  
– statystyki gospodarczej, rynku pracy i ochrony środowiska 
– statystyki społecznej 
– demografii 
– modelowania i prognozowania zjawisk  gospodarczych 
– zastosowań matematyki w ekonomii, ekonometrii przestrzennej 

i dynamicznej 
– ekonometrii i inżynierii finansowej i ubezpieczeniowej 
– zarządzania ryzykiem 
– metod taksonomii numerycznej 



KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI  
 

Prof. dr hab. Józef Pociecha – Przewodniczący 
Katedra Statystyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
 
Prof. dr hab. Andrzej S. Barczak 
Katedra Ekonometrii, Akademia Ekonomiczna w Katowicach 
 
Prof. dr hab. Czesław Domański 
Katedra Metod Statystycznych, Uniwersytet Łódzki 
 
Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga 
Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem,  
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
 
Prof. dr hab. Mirosław Szreder 
Katedra Statystyki, Uniwersytet Gdański 
 

KOMITET ORGANIZACYJNY  

Prof. dr hab. Józef Pociecha - przewodniczący  
Prof. UE dr hab. Anna Malina – wiceprzewodnicząca 
Dr Monika Papież – sekretarz naukowy 
Mgr Katarzyna Frodyma – sekretarz 
Dr Artur Lipieta  
Dr Barbara Pawełek  
Dr Stanisław Wanat 
Dr Sławomir Śmiech  
Mgr Roman Huptas 
 
 

KONTAKT 
 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
Katedra Statystyki 
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków 
tel. 012-293-52-10, fax: 012-293-50-46 
e-mail: konfzak@uek.krakow.pl  
 
Dr Monika Papież papiezm@uek.krakow.pl 012-293-56-84 
Mgr Katarzyna Frodyma frodymak@uek.krakow.pl 012-293-52-05 
 


