
Zgłoszenia na konferencję 

należy dokonać do 15 kwietnia 2011 r. on-
line ze strony internetowej: 
http://skad2011.konferencja.org/ 

wraz z ewentualną propozycją tytułu referatu 
i jednostronicowym streszczeniem o nastę-
pującym układzie: 

1. Treść streszczenia zawierającego ele-
menty: główny cel artykułu; wykorzystane 
metody, podejścia lub algorytmy; wskazanie 
walorów oryginalności pracy (co wnosi no-
wego i czym odróżnia się od innych prac). 

2. Dwie pozycje literatury ściśle związane 
z referatem. 

3. Zakres tematyczny referatu. 
W przypadku problemów z rejestracją on-

line prosimy o kontakt z sekretariatem Kon-
ferencji. 

Komitet Naukowy Konferencji przeprowa-
dzi wstępną selekcję referatów wyodrębnia-
jąc wśród nich referaty zakwalifikowane do 
wygłoszenia oraz referaty przewidziane do 
sesji plakatowej. Podstawowymi kryteriami 
kwalifikacji referatów, na podstawie przesła-
nego streszczenia, będzie ich jakość oraz 
zgodność z tematyką konferencji. O wyni-
kach kwalifikacji Komitet Organizacyjny poin-
formuje zainteresowanych pocztą elektro-
niczną do 30 kwietnia 2011 r. Ponadto lista 
referatów zakwalifikowanych do wygłoszenia 
oraz sesji plakatowej zostanie umieszczona 
na stronie Konferencji: 

http://skad2011.konferencja.org/ 

Opłata konferencyjna 

w wysokości 1300 zł (1100 zł dla doktoran-
tów), pokrywa koszty pobytu oraz druk ma-
teriałów konferencyjnych. 

Ostateczny termin przelania opłaty do 31 
maja 2011 r.  

Koszty podróży pokrywają 
instytucje delegujące 

 

Instrukcja dla Autorów publikacji 
z serii Taksonomia 

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro-
cławiu (Redaktorzy naukowi: Krzysztof Jajuga, Marek 
Walesiak). 
1. Objętość artykułu: maksymalnie 8 stron maszynopisu (w 

tym spis literatury) spełniającego następujące wymogi: 
– format strony: A4 
– czcionka: Times New Roman 
– wielkość czcionki podstawowej: 12 pt. 
– odstęp między wierszami: 1,5 wiersza 
– marginesy: lewy: 2 cm; prawy: 3,5 cm;  

górny i dolny: 2,5 cm 
– wcięcia akapitowe: 0,5 cm 
– rysunki i tabele zamieścić bezpośrednio w tekście jak najbli-
żej miejsca powołania się na nie. Do każdej tabeli oraz ry-
sunku należy podać tytuł  oraz źródło 

– wykaz literatury należy zamieścić na końcu artykułu. Pozy-
cje literatury mają być uporządkowane alfabetycznie. W opi-
sie każdej pozycji literatury należy podać: nazwisko i inicjał 
imienia autora, tytuł pracy (kursywą), nazwę wydawcy, 
miejsce i rok wydania. W razie powoływania się na artykuły 
w czasopismach lub seriach naukowych należy podać: na-
zwisko i inicjał imienia autora, tytuł artykułu (kursywą), ty-
tuł czasopisma (w cudzysłowie) lub serii naukowej, rok wy-
dania, numer zeszytu (lub tomu), zakres stron 

– w tekście głównym należy stosować powołania na literaturę 
w formie nazwiska autora lub autorów i roku wydania w na-
wiasie kwadratowym, np. [Walesiak 2002, s. 35], [Jajuga i 
Walesiak 2004, s. 350-352], [Jajuga, Walesiak i Bąk 2003] 

2. Streszczenia w języku polskim i angielskim należy zmie-
ścić na jednej, dziewiątej stronie tekstu. Oto układ strony: 

– imię i nazwisko autora (autorów) artykułu oraz ich afiliacja 
– tytuł artykułu oraz streszczenie w języku polskim (5-9 wier-

szy – wymogi: patrz pkt 1). Streszczenie zostanie zamiesz-
czone w „Przeglądzie Statystycznym” w sprawozdaniu z 
konferencji 

– słowa kluczowe (3-5 słów) w języku polskim 
– tytuł artykułu oraz streszczenie w języku angielskim (5-9 

wierszy – wymogi: patrz pkt 1) 
– słowa kluczowe (3-5 słów) w języku angielskim 

3. Artykuł do Taksonomii (wraz ze streszczeniami) napisany w 
edytorze Word dla Windows należy przesłać w jednym pli-
ku tylko pocztą elektroniczną najpóźniej do 16 październi-
ka 2011 r. na adres e-mail: 

marek.walesiak@ae.jgora.pl 
UWAGA!  Warunkiem przyjęcia artykułu jest uzyskanie po-

twierdzenia jego wpłynięcia pocztą elektroniczną. 

4. Artykuły zostaną opublikowane w Pracach  Naukowych UE 
we Wrocławiu z serii Taksonomia po uzyskaniu pozytywnej 
recenzji. 

XX KONFERENCJA NAUKOWA 

SEKCJI KLASYFIKACJI 

I ANALIZY DANYCH PTS 

oraz 

XXV Konferencja Taksonomiczna 

„Klasyfikacja i analiza danych -  
teoria i zastosowania” 

 

21-23 września 2011 
Organizatorzy: 

 

Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych 
Polskiego Towarzystwa Statystycznego 

 
Katedra Finansów i Rachunkowości 
Wydział Ekonomiczno-Społeczny 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

 
Katedra Statystyki 
Wydział Informatyki 

i Gospodarki Elektronicznej 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

 

Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa 
i Agrobiznesu



Informacja o konferencji 
W dniach 21-23 września 2011 roku w Hote-
lu Pietrak w Wągrowcu (www.pietrak.pl) od-
będzie się XX Konferencja Naukowa Sekcji 
Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXV Kon-
ferencja Taksonomiczna) nt. „Klasyfikacja i 
analiza danych – teoria i zastosowania” or-
ganizowana przez Sekcję Klasyfikacji i Anali-
zy Danych Polskiego Towarzystwa Staty-
stycznego, Katedrę Finansów i Rachunkowo-
ści Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 
Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Eko-
nomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. 
 

Zakres tematyczny konferencji 

Teoria: 

– Taksonomia 
– Analiza dyskryminacyjna 
– Metody porządkowania liniowego 
– Metody statystycznej analizy wielowymia-

rowej 
– Metody analizy zmiennych ciągłych 
– Metody analizy zmiennych dyskretnych 
– Metody analizy danych symbolicznych 
– Metody graficzne 
 

Zastosowania: 

– Analiza danych finansowych 
– Analiza danych marketingowych 
– Analiza danych przestrzennych 
– Inne zastosowania analizy danych (medy-

cyna, psychologia, archeologia, itd.) 
– Aplikacje komputerowe metod statystycz-

nych 

Cel konferencji 

Zasadniczym celem konferencji SKAD jest 
prezentacja osiągnięć i wymiana doświad-
czeń z zakresu teoretycznych i aplikacyjnych 
zagadnień klasyfikacji i analizy danych. Kon-
ferencja stanowi coroczne forum służące 
podsumowaniu obecnego stanu wiedzy, 
przedstawieniu i promocji dokonań nowator-

skich oraz wskazaniu kierunków dalszych 
prac i badań.  

Organizatorzy zapraszają do udziału w 
konferencji zarówno przedstawicieli środo-
wisk akademickich, jak i specjalistów z in-
nych środowisk zawodowych. Konferencja 
stanowić będzie doskonałą okazję do inte-
gracji osób z różnych ośrodków zajmujących 
się metodologią i zastosowaniami metod kla-
syfikacji i analizy danych. 
 

Komitet Naukowy Konferencji 

Przewodniczący - 

Prof. dr hab. Marek Walesiak 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki 
w Jeleniej Górze 

Katedra Ekonometrii i Informatyki 
 

Dr hab. Andrzej Sokołowski, prof. UEK 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

Wydział Zarządzania 
Katedra Statystyki 

 

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów 
Katedra Inwestycji Finansowych 

i Zarządzania Ryzykiem 
 

Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Wydział Zarządzania 
Katedra Statystyki 

 
Dr hab. Feliks Wysocki, prof. UP 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

Wydział Ekonomiczno-Społeczny 
Katedra Finansów i Rachunkowości. 

 

Dr hab. Elżbieta Gołata, prof. UE 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

Wydział Informatyki i Gospodarki 
Elektronicznej 

Katedra Statystyki 

 
 
 
 
 

Komitet organizacyjny  

SKAD 2011 
 

Przewodniczący: 
Dr hab. Feliks Wysocki, prof. UP 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

e-mail: wysocki@up.poznan.pl 
 

Dr hab. Elżbieta Gołata, prof. UE 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
e-mail: elzbieta.golata@ue.poznan.pl 

 
 

Sekretarze naukowi: 

dr inż. Aleksandra Łuczak 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

 
e-mail: luczak@up.poznan.pl lub 

skad2011@up.poznan.pl 
 

dr Izabela Kurzawa 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
 

e-mail: kurzawa@up.poznan.pl lub 
skad2011@up.poznan.pl 

 
Adres do korespondencji: 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
Katedra Finansów i Rachunkowości 

ul. Wojska Polskiego 28  
60-637 Poznań  

z dopiskiem: Konferencja SKAD 2011 
tel. 61 846 60 91, 61 848 71 13 


