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Streszczenie
Dokument ten zawiera założenia funkcjonowania Koła Naukowego Finansów Oblicze-

niowych MIMUW w roku akademickim 2018/19.

1 Informacje ogólne
Koło Naukowe Finansów Obliczeniowych (KNFO) jest organizacją studencką działająca na
Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (MIMUW) od
października 2017 roku. W roku akademickim 2018/19 Zarząd KNFO przewiduje działalność
w dwóch następujących obszarach:

• biznesowym - rozumianym jako praca nad grupowymi projektami programistycznymi
ukierunkowanymi na obszar finansów; wygłaszanie referatów dydaktyczno/naukowych na
spotkaniach Członków Koła; organizacja spotkań/konferencji/warsztatów z instytucjami
zewnętrznymi,

• naukowym - rozumianym jako praca naukowa nad obszarem zastosowania teorii procesów
stochastycznych w matematyce finansowej.

2 Uczestnicy KNFO
Uczestnicy KNFO są podzieleni na Zarząd oraz Członków KNFO. Odpowiedzialność oraz za-
dania odpowiednich uczesnitków prezentują się w sposób następujący.

2.1 Zarząd KNFO
Oprócz zadań Członka KNFO (patrz Członek KNFO) Zarząd powinień:

a. wyznaczać kierunek działania KNFO, gdzie przez kierunek działania rozumiemy:

i. ustalanie zakresu tematyki badawczej,
ii. planowanie warsztatów/wykładów/konfrencji,
iii. podawanie propozycji projektów programistycznych,

b. dbać o poprawność merytoryczną wiedzy przekazywanej na spotkaniach KNFO,

c. dbać o aktualizowanie informacji na profilu KNFO na portalach społeczenościowych Fa-
cebook oraz LinkedIn oraz na stronie KNFO - knfo.mimuw.edu.pl,
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d. reprezentować KNFO przed władzami wydziału MIMUW oraz instytucjami obcymi.

W roku akademickim 2018/19 Zarząd stanowią:

• Michał Jaworski - Prezes,

• Jan Kościałkowski - Członek Zarządu KNFO odpowiedzialny za obszar biznesowy,

• Bartłomiej Polaczyk - Członek Zarządu KNFO odpowiedzialny za obszar naukowy,

• Przemysław Ryś - Członek Zarządu KNFO odpowiedzialny za obszar biznesowy.

2.2 Członek KNFO
Członkiem KNFO nazywamy osobę, która:

a. jest studentem lub absolwentem uczelni wyższej,

b. zobowiązuje się do aktywnego angażowania się w funkcjonowanie KNFO w obszarze biz-
nesowym lub naukowym, gdzie przez aktywne angażowanie się rozumiemy:

i. wygłaszanie referatów na spotkaniach,
ii. uczestnictwo w organizacji spotkań/konferencji/warsztatów,
iii. nawiązywanie kontaktów z obcymi instytucjami,
iv. praca nad promocją KNFO,
v. praca nad projektami programistycznymi,
vi. wychodzenie z własnymi propozycjami pracy badawczej, tematów omawianych na

spotkaniach.

Lista Członków KNFO jest publikowana na stronie KNFO – knfo.mimuw.edu.pl.
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