
EKONOMETRIA ECONOMETRICS 2(48) • 2015

ISSN 1507-3866 
e-ISSN 2449-9994

Agnieszka Stanimir
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

XIX WARSZTATY METODOLOGICZNE 
IM. PROFESORA STEFANA MYNARSKIEGO 
PT. „WIELOWYMIAROWOŚĆ I ZŁOŻONOŚĆ 
DANYCH MARKETINGOWYCH. WYZWANIA 
ANALITYCZNE”, 11 MAJA 2015, WROCŁAW
DOI: 10.15611/ekt.2015.2.12

11 maja odbyły się XIX Warsztaty Metodologiczne im. Profesora Stefana Mynar-
skiego pt. „Wielowymiarowość i złożoność danych marketingowych. Wyzwania 
analityczne”. Organizatorem konferencji były Katedra Ekonometrii oraz Katedra 
Badań Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Patronat 
nad tegoroczną edycją Warsztatów Metodologicznych objął TAURON Dystrybucja 
Spółka Akcyjna.

Warsztaty Metodologiczne są coroczną konferencją naukową, zapoczątkowa-
ną przez prof. Małgorzatę Rószkiewicz i prof. Stefana Mynarskiego w 1996 roku. 
Obecne Warsztaty Metodologiczne odbyły się pod hasłem „Wielowymiarowość 
i złożoność danych marketingowych. Wyzwania analityczne”. Spotkanie zgroma-
dziło ponad pięćdziesięciu uczestników z wielu polskich uczelni. Byli wśród nich 
przedstawiciele Politechniki Gdańskiej, Politechniki Lubelskiej, Politechniki Opol-
skiej, Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie, Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego i Szkoły Głównej Handlowej z Warszawy, Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Poznaniu, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicz-
nego w Szczecinie, SAS Institute Sp. z o.o. (Warszawa), Urzędu Statystycznego 
w Poznaniu oraz przedstawiciele gospodarzy.

Obrady rozpoczął referat prof. dr. hab. Krzysztofa Jajugi na temat Big Data – czy 
nowe wyzwanie dla analityków? W sesji plenarnej wygłoszono cztery referaty. Prof. 
dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska oraz dr Magdalena Sobocińska zaprezento-
wały opracowanie Bazy danych o rynku jako podstawa tworzenia strategii i taktyk 
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marketingowych. Następnie prof. dr hab. Stanisław Kaczmarczyk przedstawił refe-
rat Big data w badaniach marketingowych. Analizę poziomu wiedzy ekonomicz-
nej Polaków w świetle badań sondażowych omówił prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar.  
Dr hab. Adam Sagan, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wspólnie 
z dr Jolantą Perek-Białas wygłosili referat na temat Eksploracyjne podejścia w bu-
dowie modeli strukturalnych. Dr Urszula Załuska przedstawiła projekty innowacyj-
ne realizowane w ramach Kuźni Kadr Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocła-
wiu. W trakcie kolejnych sesji wygłoszono lub zaprezentowano w formie plakatów  
31 opracowań naukowych.

Przewodniczącą komitetu organizacyjnego tegorocznych Warsztatów Metodo-
logicznych była prof. dr hab. Małgorzata Rószkiewicz, wiceprzewodniczącą prof. 
dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska. Członkami Komitetu Naukowego byli:  
dr hab. Józef Dziechciarz, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. 
dr hab. Eugeniusz Gatnar, prof. dr hab. Józef Garczarczyk, prof. dr hab. Jarosław 
Górniak, prof. dr hab. Stanisław Kaczmarczyk, dr hab. Grzegorz Maciejewski, prof. 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, dr hab. Iga Rudawska, prof. Uniwersy-
tetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Adam Sagan, prof. dr hab. Marek Walesiak. Prze-
wodniczącym Komitetu Organizacyjnego był dr hab. Józef Dziechciarz, prof. UE. 
Pozostałymi członkami tego komitetu były: dr Alicja Grześkowiak, dr Magdalena 
Sobocińska i dr Agnieszka Stanimir.

XIX Warsztaty Metodologiczne były nie tylko prezentacją wyników prowa-
dzonych badań naukowych i wymianą poglądów, lecz także spotkaniem przyjaciół, 
z których większość bierze udział w tej konferencji od 1996 roku. Poziom prezento-
wanych referatów i plakatów był bardzo wysoki, a uczestnicy mogli liczyć na cenne 
wskazówki do dalszej pracy naukowej. Organizatorzy serdecznie dziękują partnero-
wi konferencji TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna.

Informacje o programie i referatach zamieszczono na stronie http://www.ekono-
metria.ue.wroc.pl/warsztaty2015.

Kolejne Warsztaty Metodologiczne będą organizowane przez Katedrę Matema-
tyki Politechniki Opolskiej i odbędą się w maju 2016 roku.

W imieniu organizatorów

Agnieszka Stanimir
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