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Kraków, 14 XI 2011 
 
 
Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego, 
 

  

 Uprzejmie przypominam, że zimowe spotkanie naukowe Polskiej Grupy 

Narodowej ISCB organizowane dzięki życzliwości prof. Ryszarda Zielińskiego  

wspólnie z Instytutem Matematycznym PAN w Warszawie – odbędzie się 1 grudnia 

2011 (czwartek) w sali seminaryjnej 403 (IV p.) Instytutu Matematycznego PAN 

w Warszawie, ul. Śniadeckich 8. Rozpoczęcie spotkania przewidziane jest 

o godz.10.30. 

 

Wstępny program spotkania: 

 
Sesja I 
 
10.30 – 12.30 Wystąpienia uczestników spotkania i dyskusja na temat metod 

nauczania biostatystyki lekarzy, studentów medycyny i zdrowia 
publicznego, pielęgniarek itp.  

 
 W tej części zebrania przewidziano: 

  
  10 min. wystąpienia: prof. Elżbiety Pleszczyńskiej, prof. 

 Ryszarda Zielińskiego i dr Waleriana Piotrowskiego, który 
 podzieli się wrażeniami z konferencji w Szeged nt. 
 nauczania  statystyki w Grupach Narodowych – 
 Serbskiej, Węgierskiej i Rumuńskiej), 

 
  5 min. wypowiedzi osób,  które prowadzą (lub prowadziły) 

 zajęcia dydaktyczne z biostatystyki i chcą podzielić się 
 swoim doświadczeniem w tym zakresie, a także lekarzy, 
 ‘uprawiających’ statystykę w swych badaniach, którzy
 przekażą jakie są oczekiwania medyków w stosunku do 
 statystyków.  

   
  Tych z państwa, którzy zgłosili się już do zabrania głosu 

 bardzo proszę, aby wypowiedź trwała co najwyżej 5 minut 
 i przebiegała wg schematu:  

 do kogo adresowane były wykłady (seminaria, 
ćwiczenia) – proszę o przesłanie tej informacji na mój 
adres mailowy 
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 jakie zagadnienia były poruszane (główne tematy, 
liczba godzin), 

 najważniejsze problemy, trudności. 
    
 Taki ‘rygor’ pozwoli organizatorom sesji na sprawne 
 przeprowadzenie tej części spotkania. Po każdej z 2-3 
 wypowiedzi przewidziana jest dyskusja.  
   
 
12.30 – 13.00 Przerwa kawowa 
 
Sesja II 
 
13.00 – 14.30 Sesja ku czci zmarłej w maju 2011 w USA prof. Reginy Elandt-

Johnson – wybitnej polskiej matematyczki, zajmującej się 
zastosowaniami statystyki w naukach przyrodniczych  

14.30 – 15.00  Dyskusja, wolne wnioski, zamknięcie spotkania 
 

 

Zachęcam też do udziału w drugiej części spotkania i zaprezentowania swoich 

najnowszych osiągnięć lub tematów nad którymi Państwo pracujecie (przewidziane 

są cztery ok. 20 minutowe wystąpienia – zgłoszone są już wystąpienia: A. Dunicz-

Sokołowska, M. Górkiewicz, E. Kawalec). Proszę o zgłaszanie tematów wystąpień do 

18 listopada 2011. 

 

Ci z Państwa, którzy nie mają możliwości uzyskania refundacji z miejsca pracy 

i którzy w 2011 roku nie korzystali z dofinansowania, mogą starać się o zwrot 

kosztów podróży. Osoby, które zdecydują się zaprezentować swoje prace mogą 

liczyć na zwrot kosztów albo noclegu, albo podróży. 

Szczegółowy program spotkania zostanie przesłany po zebraniu tematów 

prezentacji (po 20 listopada 2011).  

 

 



POLSKA  GRUPA  NARODOWA 

MIĘDZYNARODOWEGO  TOWARZYSTWA  BIOSTATYSTYKI  KLINICZNEJ 

 
POLISH  NATIONAL  GROUP 

OF  THE  INTERNATIONAL  SOCIETY  FOR  CLINICAL  BIOSTATISTICS  (ISCB) 

 

 

 

31-531 Kraków, ul. Grzegórzecka 20              www.iscb.pl                 tel.: (12) 424 13 96 

Konto bankowe: 84 1020 1068 0000 1502 0070 6416          REGON: 120009672 

 

Jednocześnie proszę o opłacenie składki członkowskiej za rok 2011 i ewentualnie 

zaległych składek (jest to warunek uzyskania dofinansowania). Numer konta: 

Polska Grupa Narodowa Międzynarodowego Towarzystwa Biostatystyki Klinicznej 

ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków  

PKO BP VI O/ Warszawa 
84 1020 1068 0000 1502 0070 6416 

 

 

 
Ci z Państwa, którzy chcieliby zaprezentować się na szerszym forum, zachęcam  do 

udziału w kolejnej konferencji ISCB, która odbędzie się w 2012 roku w Bergen 

(Norwegia) w dn. 19-23 sierpnia 2012. Istnieje możliwość dofinansowania, 

a szczegóły znajdują się na stronie www.iscb2012.info. Termin zgłoszenia 

abstraktów:  do 15 III 2012. 

 
Łączę serdeczne pozdrowienia,  
Ewa Kawalec 
Przewodnicząca Polskiej Grupy Narodowej ISCB  

http://www.iscb2012.info/

