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KOłO NAUKOWE ANALIZ
EKONOMICZNYCH 2011/2012

Opiekunowie: prof. Tomasz Szapiro
dr Piotr Wojewnik

W roku akademickim 2011/2012 KNAE  działało w podziale na kilka
sekcji tematycznych:

makroekonomiczną
badań internetowych
zastosowańmetod ilościowych w analizie rynków finansowych.

Ponadto raz w miesiącu były organizowane ogólne spotkania z
zaproszonymi gośćmi.

Planujemy także organizację konferencji naukowej oraz kolejnej edycji
kursu programowania w pakiecie R.

Tak było… - Wigilia 2010 ;-)
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Koło Naukowe Analiz Ekonomicznych we
współpracy
z Interaktywnym Instytutem Badań
Rynkowych oraz firmą Gemius
zorganizowało „Akademię Badań” –
warsztaty dla studentów SGH na temat
badań internetowych .

Grudzień 2011– Styczeń
2012



Dr Jakub Growiec
opublikował książkę pt.
„Zagregowana funkcja
produkcji w ekonomii
wzrostu gospodarczego
i konwergencji”.

Luty 2012



Miała miejsce II edycja KuRs-u. KuRs to
kilkutygodniowe warsztaty dla studentów
prowadzone przez członków KNAE. Po
pierwszej godzinie od rozpoczęcia liczba
zgłoszeń wyniosła 70, tym samym znacznie
przewyższając liczbę miejsc.

Marzec – Maj  2012



Nasza reprezentacja w składzie Jakub Mućk,
Jakub Witkowski, Mateusz Filarowski,
Mateusz Myśliwski zakwalifikowała się do
ścisłego finału, prestiżowych zawodów
ekonomtrycznych – Econometric Game ,
organizowanych przez University of
Amsterdam.

Kwiecień 2012



Koło Naukowe Analiz Ekonomicznych pod opieką IIBR -
Interaktywnego Instytutu Badań Rynkowych realizowało
badanie pt. „Studia w SGH w kontekście planów
zawodowych studentów”.

Kwiecień – Lipiec 2012



Wieloletni kierownik ZWiAD - prof. Tomasz
Szapiro zostaje wybrany na stanowisko
Rektora Szkoły Głównej Handlowej na
kadencję 2012 – 2016.

Maj 2012



Profesor Stan Matwin, współpracujący z
ZWIAD, po otrzymaniu zaszczytnego tytułu
ECCAI Fellow (European Coordinating
Committee on AI) w maju 2011 roku - w
roku 2012 otrzymał kolejne wyróżnienia z
dziedziny sztucznej inteligencji i ekonomii
prywatności.

Maj 2012



Artykuł dra Łukasza Woźnego oraz dra
Jakuba Growca pt. „Intergenerational
interactions in human capital” ukazał się w
The B.E. Journal of Theoretical Economics,
12(1). [Lista Filadefijska]

Czerwiec 2012



Prof. Tomasz Szapiro we września
oficjalnie objął stanowisko Rektora Szkoły
Głównej Handlowej na kadencję 2012 –
2016.

Październik 2012



Kierownikiem ZWiAD zostaje dr Bogumił
Kamiński.

Złożono wniosek o zmianę oficjalnej nazwy
zakładu:
z: Zakład Analizy i Wspomagania Decyzji

na : Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji ;-)

Październik 2012



Koło Naukowe Analiz Ekonomicznych
- wznawia w roku akademickim 2012/2013
swoją działalność pod opieką naukową dra
Bogumiła Kamińskiego oraz mgra
Grzegorza Kolocha.

Październik  2012



Dr Przemysław Szufel uzyskał tytuł doktora,
broniąc z wyróżnieniem pracę pt. ” O
kosztowej efektywności procesów
edukacyjnych” napisaną pod opieką prof.
Tomasza Szapiro.

Październik  2012



Dr Jakub Growiec został beneficjentem
Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych
naukowców.

Październik  2012



Trwają przygotowania do prestiżowej konferencji
modelowania wieloagentowego - The European
Social Simulation Association, która będzie miała
miejsce w SGH w dniach 16 – 20 września 2012 .
Komitet Organizacyjny złożony z pracowników
i współpracowników ZWiAD działa pod
przewodnictwem dra Bogumiła Kamińskiego.

Wrzesień 2012



Profesor Stan Matwin, współpracujący z ZWIAD mimo, że posiada
najwyższe tytuły naukowe w Kanadzie poddał się procedurze
habilitacyjnej i procedurze prowadzącej do tytułu profesora zgodnie
z wymogami prawa polskiego.

Zdarzenie wykroczyło poza protokolarne obrady i było okazją do
wymiany zdań ;-)

Październik 2012



Dr Jakub Growiec został
laureatem stypendium -

przyznawanego przez
Fundację Tygodnika
„Polityka” i redakcję
„Polityki”.
Dr  J. Growiec odebrał
nagrodę w kategorii
nauki społeczne.

Październik 2012



Mgr Joanna Wójcik, absolwentka SGH oraz
mgr Joanna Szczypińska - obecnie
doktorantka SGH- znalazły się w trójce
laureatów wyróżnionych w ogólnopolskim
studenckim konkursie na referat
przygotowany z wykorzystaniem
oprogramowania Stata.

Październik 2012



Artykuł dra Jakuba Growieca pt. „The World
Technology Frontier: What Can We Learn
from the US States?” ukazał się w Oxford
Bulletin of Economics and Statistics” (Lista
Filadefijska).

Październik 2012



Szymon Chojnacki – absolwent ZWiAD –
pod koniec roku zaprezentuje wyniki swojej
pracy na temat „Scoring Functions for
Automatic Arrangement of Businass
Interiors” na prestiżowej konferencji
SIGGRAPH .

Listopad 2012



Zespół ZWiAD na rzecz Urzędu Komunikacji
Elektronicznej zrealizował projekt badawczy
w zakresie weryfikacji, czy na polskim rynku
dostępu do Internetu szerokopasmowego
działają podmioty o znaczącej pozycji
rynkowej.

Listopad 2012



Sekcja Modelowania Predykcyjnego KNAE
przy ZWiAD działająca pod opieką mgra
Mateusza Zawiszy odnosi sukcesy w
konkursach data-miningowych serwisu

, wygrywając nagrody w
trzech konkursach o łącznej wartości
1400$.

Listopad  2012



zajęła II miejsce w VI
edycji Konkursu Młodych
Badaczy na najlepszą
pracę magisterską z
zakresu badań rynku i
opinii publicznej.

Magdalena Dobrowiecka – absolwentka
ZWiAD

Grudzień 2012



Zespół ZWiAD na rzecz Gemius S.A.
zrealizował projekt badawczy pt.
„Innowacyjne techniki i narzędzia badań
online, minimalizujące obciążenie
użytkowników”
w ramach programu InnoTech NCBiR.

Kwiecień – Grudzień 2012



Dr Bogumił Kamiński
oraz mgr Mateusz
Zawisza opublikowali
książkę pt. „Receptury
w R. Podręcznik dla
ekonomistów”.

Grudzień 2012



Dr Bogumił Kamiński
opublikował książkę pt.
„Podejście
wieloagentowe do
modelowania rynków. .
Metody i zastosowania”.

Grudzień 2012



Na LinkedIn utworzono grupę ZWiAD.

Zapraszamy do zapisywania się! ;-)


