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Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego, 
 

  

 Uprzejmie przypominam, że już 31 stycznia 2014 roku (piątek) odbędzie się 

w Auli Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UJ w Krakowie, ul. 

Grzegórzecka 20, kolejne zebranie naukowe Polskiej Grupy Narodowej ISCB. 

Rozpoczęcie spotkania przewidziane jest o godz.10.15.  

 

 Wszystkich, którzy planują udział w spotkaniu naukowym, proszę 

o potwierdzenie przybycia (mailowo mxkawale@cyf-kr.edu.pl lub telefonicznie 

694 891 335) do 29 stycznia 2014. 
 

 

PROGRAM 

 
10.15 – 10.30 Powitanie i informacje bieżące 

10.30 – 11.30 Wykład specjalny 

  Tomasz Burzykowski (Warszawa) – Biostatystyka i rewolucja 
technologiczna w biologii molekularnej. Zastosowanie statystyki 
w genomice 

11.30 – 12.00 Wystąpienia uczestników spotkania 

  Aleksander Owczarek (Sosnowiec) – The relationship between 
circulating nicotinamide phosphoribosyltransferase, obesity, 
inflammation and lipids’ profile in elderly population, determined by 
structural equation modeling

12.00 – 12.30 Przerwa kawowa 

12.30 – 14.00 Wystąpienia uczestników spotkania 

 Walerian Piotrowski (Warszawa) – Początki statystyki 
matematycznej w Polsce w ujęciu historycznym 

 Małgorzata Ćwiklińska-Jurkowska (Bydgoszcz) – Efekty 
 scalania analiz na przykładach problemów klasyfikacyjnych 
 danych  wysokowymiarowych 
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Maciej Górkiewicz (Bielsko-Biała) – Losowe odpowiedzi na 
pytania kwestionariusza jako gorszy (ukryty) przejaw odmowy 
odpowiedzi: mierzenie potencjalnej skuteczności procedur 
wykrywania (na przykładzie znanych kwestionariuszy CES-D, SF-
36 i innych)  

14.00 – 14.10 Leon Bobrowski (Warszawa) – zapowiedź seminarium „Statistics 
and Clinical Practice” 

14.10 – 14.30 Dyskusja, wolne wnioski, zamknięcie spotkania 

 

Zachęcam do udziału w spotkaniu. Szczególnie serdecznie zapraszam 

nowych członków. Ci z Państwa, którzy w 2013 roku nie korzystali z dofinansowania 

i nie mają możliwości uzyskania refundacji z miejsca pracy, mogą starać się o zwrot 

kosztów podróży (pod warunkiem opłaconych składek członkowskich). Osoby, które 

zdecydują się zaprezentować swoje prace mogą liczyć na zwrot kosztów albo 

noclegu, albo podróży. 

 

 

Informacje dla prelegentów: 

a. Do Państwa dyspozycji będzie sprzęt multimedialny (komputer i rzutnik) oraz 
tradycyjna tablica.  

b. Uprzejmie proszę o przesłanie prezentacji (Word, PowerPoint) najpóźniej do 29 
stycznia, na adres mailowy mxkawale@cyf-kr.edu.pl – Państwa pliki zostaną 
wprowadzone do komputera w Auli.   

c. Proszę o przestrzeganie czasu wystąpienia (30 min. łącznie z dyskusją).  

 

W przypadku wątpliwości lub w celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę 

o kontakt mailowy mxkawale@cyf-kr.edu.pl  lub telefoniczny 694 891 335. 

 

 

 
Łączę serdeczne pozdrowienia i do zobaczenia w Krakowie,  
Ewa Kawalec 
Przewodnicząca Polskiej Grupy Narodowej ISCB  
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