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Głównymi celami XXXIV Konferencji
Naukowej Wielowymiarowa Analiza

Statystyczna są prezentacja najnowszych
osiągnieć z zakresu wielowymiarowej

analizy statystycznej oraz wymiana
doświadczeń, będących wynikiem jej

stosowania.
Szeroki zakres tematów statystyki
matematycznej, metod statystyki

wielowymiarowej oraz ich innowacyjnych
aplikacji będących przedmiotem

konferencji można ująć następująco:

The main goals of the 34th Scientific
Conference on Multivariate Statistical
Analysis are to present the latest
achievements in the field of the
multivariate statistical analysis and to
exchange experiences related to its
applications.
The wide scope of topics ranging from
mathematical statistics, multivariate
statistical methods to innovative
applications can be illustrated by the
following list of conference topics:

Uniwersytet Łódzki (UŁ) 
powstał 24 maja 1945 roku jako kontynuator dorobku 

i tradycji działających w okresie międzywojennym 
w Łodzi Instytutu Nauczycielskiego (1921-1928), 

Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych 
(1924-1928) oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej 

(1928-1939). Inicjatorem powołania w Łodzi 
uczelni uniwersyteckiej, pod pierwotną nazwą 
"Państwowy Uniwersytet - Wolna Wszechnica", 

był prof. Teodor Vieweger, rektor Wolnej Wszechnicy 
Polskiej. Pierwszymi rektorami Uniwersytetu Łódzkiego 

byli wybitni przedstawiciele nauki polskiej: 
Tadeusz Kotarbiński, Józef Chałasiński, Jan Szczepański.

W roku akademickim 1945/1946 w skład UŁ wchodziło 
sześć wydziałów: 

Wydział Farmaceutyczny, Wydział Humanistyczny, 
Wydział Lekarski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, 
Wydział Prawno-Ekonomiczny i Wydział Stomatologiczny. 

Zatrudnionych było 530 pracowników, 
a studia rozpoczęło 7147 studentów, co stanowiło 12,7% 

ogólnej liczby studiujących wówczas w Polsce.
Obecnie Uniwersytet Łódzki jest jednym z największych 

polskich uniwersytetów i posiada 12 wydziałów. 
Ogółem w Uniwersytecie Łódzkim studiuje 

ok. 43 tys. osób, a zatrudnionych jest 
3.983 pracowników, w tym 2.355 nauczycieli 
akademickich (222 profesorów tytularnych).

W 2010 r. Uniwersytet Łódzki uzyskał tytuł Uczelnia Roku 
w plebiscycie Studenckiego Forum Business Centre Club, 

natomiast Rektor UŁ, prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel 
otrzymał wyróżnienie Osobowość Środowiska Naukowego.

Jan Długosz (1415-1480)
Wybitny historyk i dyplomata. 
Kanonik krakowski (od 1436 r.). 
Autor pierwszej syntezy w historiografii polskiej 
„Historia Polonica” (1455-1480) oraz dzieła 
stanowiącego źródło pierwszego przekazu 
o statystycznych czynnościach administracyjnych 
dotyczących ziem polskich „Liber beneficiorum 
dioecesis Cracoviensis” (1440-1478). 

50 lecie
Wydziału Ekonomiczno –

– Socjologicznego UŁ

Wydział Ekonomiczny w Uniwersytecie 
Łódzkim powołany został już w 1961 roku. Powstał on 

w oparciu o kadrę naukową Wyższej Szkoły 
Ekonomicznej, a także kadrę katedr ekonomicznych 

Wydziału Prawno Ekonomicznego UŁ oraz katedr 
socjologicznych Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ. 

W 1965 r. powołano Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 
w wyniku włączenia do struktury Uniwersyteckiej 

Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Łodzi i przyłączenia 
katedr socjologicznych UŁ, wchodzących do 1961 roku 

w skład Wydziału Filozoficzno-Historycznego.
Obecnie Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 

jest największym, spośród dwunastu wydziałów 
Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje na nim ponad 

550 pracowników, z których ponad 400 to nauczyciele 
akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada 

stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł 
profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna 

realizowana jest w ramach 7 instytutów, 36 katedr 
i 11 zakładów. Wielu absolwentów i nauczycieli 

akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje 
w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii 

Europejskiej. Aktualnie na Wydziale studiuje blisko 
8 000 studentów, co stanowi ponad 25% wszystkich 

studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Na Wydziale 
funkcjonuje 19 kierunków w systemie stacjonarnym 

i niestacjonarnym, na wszystkich poziomach 
kształcenia: studiach I stopnia (licencjackich), studiach 

II stopnia (magisterskich), studiach III stopnia 
(doktoranckich) i studiach podyplomowych.

rozkłady wielowymiarowe
testy statystyczne

metody nieparametryczne
analiza czynnikowa

analiza skupień
analiza dyskryminacyjna

analiza wariancji i regresji
metody bayesowskie
analizy Monte Carlo

data mining
procedury odporne

analiza danych cenzurowanych
rozpoznawanie obrazów

analizy stochastyczne
zastosowania w:

 naukach ekonomicznych
marketingu

finansach
ubezpieczeniach

rynku kapitałowym
zarządzaniu ryzykiem

zarządzaniu jakością
zastosowania w medycynie

i opiece zdrowotnej

multivariate distributions
multivariate statistical tests
nonparametric inference
factor analysis
cluster analysis
discriminant analysis
regression and variance analysis
Bayesian inference
multivariate Monte Carlo analysis
data mining
robust procedures
censored data analysis
pattern recognition
stochastic analysis
applications in:

economics 
marketing
finance
insurance
capital markets
risk management
quality management

applications in medicine
and health services

260.
rocznica urodzin

Stanisław Staszic (1755-1826)
Polski działacz i reformator oświeceniowy, pisarz i publicysta, 
filozof i tłumacz, geograf i geolog, ksiądz katolicki.
Członek Izby Edukacyjnej (1807-1812), Prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk (1808-1825). Współorganizator Uniwersytetu 
Warszawskiego (1816) i Szkoły Akademiczno-Górniczej 
w Kielcach. Pracował nad utworzeniem w Warszawie 
politechniki.  Autor licznych publikacji z dziedziny nauk 
przyrodniczych, filozofii i statystyki. Uznany za prekursora 
polskiej myśli statystycznej za napisanie dzieła 
„O statystyce Polski” (1807).

110.
rocznica urodzin

Włodzimierz Krysicki (1905-2001)
Wykładowca akademicki Politechniki Łódzkiej (1945-2001) 
oraz innych uczelni łódzkich. Współtwórca i prezes 
(1949-1952) oraz wiceprezes (1953-1956) Łódzkiego Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Od 1975r. członek 
sekcji polskiej Towarzystwa Statystyki Matematycznej i 
Prawdopodobieństwa im. Bernoullich. Autor i współautor 36 
artykułów oraz 22 książek. Wyróżniony tytułem doktora 
honoris causa Politechniki Łódzkiej 

Tadeusz Walczak (1929-2014)
Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego w latach 
1972–1990, Dyrektor Ośrodka Elektronicznego GUS 
w latach 1967–1972, w latach 1992-2014 Radca Prezesa 
GUS, Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 
W latach 1992-2014 redaktor naczelny miesięcznika 
Wiadomości Statystyczne. W latach 1994-2010 wchodził 
w skład Rady Głównej Polskiego Towarzystwa 
Statystycznego. Członek Honorowy PTS (2005). 
Członek Międzynarodowego Instytutu Statystycznego 
oraz Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN. 
Odznaczony Krzyżem Komandorskim OOP.
Autor ponad 200 prac dotyczących wykorzystania 
informatyki w gospodarce, projektowania 
i metodologii badań statystycznych, 
ochrony danych w systemach informacyjnych.


