Beszámoló az ECAS 2014. április 11-ei üléséről
Az ECAS (European Courses in Advanced Statistics). egy nonprofit nemzetközi
tudományos és oktatási szervezet, amelyet európai statisztikai társaságok (Belgian Statistical
Society, Societe Française de Statístique, Deutsche Statistische Gesellschaft, Società Italiana
di Statistica, Sociedad de Estadística e Investigación Operativa, Svenska Statistikersamfundet,
Swiss Statistical Society) alapítottak. Az ECAS célja, hogy előmozdítsák az európai
statisztikusok, oktatók, kutatók szervezetek közötti együttműködéseket, az európai statisztikai
oktatást, valamint hogy hozzájáruljanak az elméleti és az alkalmazott statisztikai kutatások
eredményeinek közzétételéhez, terjesztéséhez. E célok eléréséhez 1987 óta kétévente
különböző speciális témájú (például: mérési hibák, idősor elemzés, pénzügyi ökonometria és
bayesi statisztika, kategoriális változók kezelése, többváltozós statisztikai módszerek,
strukturális modell egyenletek, stb.) képzéseket, nyári egyetemeket szerveztek elsősorban
doktori, posztdoktori képzési szinten.
2013 óta az ECAS szorosabb kapcsolatba került a FENStatS (Federation of European
National Statistical Societies) szervezettel, amelynek 2013 óta az MST is tagja.
A FENStatS egyik célja szintén a statisztikaoktatás fejlesztése, statisztikai doktori,
posztdoktori programokban részvevők nemzetközi kutatási hálózatokban való részvételének
segítése. Az oktatási célok elérését elsősorban az ECAS-ra támaszkodva végezné a FENStatS.
Ebből fakadóan az ECAS testületbe a FENStatS új tagországai is delegáltak egy-egy
képviselőt, így a korábbi hét ország helyett 2014-től 17 ország (Ausztria, Belgium,
Csehország, Finnország, Franciaország, Németország, Magyarország, Olaszország,
Lengyelország, Portugália, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Svájc,
Hollandia, Egyesült Királyság), illetve ezek statisztikai társaságai képviseltetik magukat az
ECAS ülésein.
Az első kibővített ECAS ülést 2014. április 11-én rendezték meg Brüsszelben, ahol az
MST részéről Kovács Péter vett részt. Ezen az ülésen Franciaország, Belgium, Spanyolország,
Svájc, Szlovénia, Magyarország, Németország, Svédország, Olaszország és Lengyelország
képviseltette magát. Az ülésen köszöntötték az új tagországokat, majd az ECAS eddigi
alelnöke Anne Ruiz-Gazen átvette az ECAS elnökségét, illetve a korábbi elnök Ricardo Cao a
szervezet alelnöke lett.
Az ülés harmadik napirendi pontjaként egy rövid beszámoló hangzott el 2013.
szeptemberben, Spanyolországban rendezett „Functional and Complex Structure Data
Analysis” ECAS kurzusról, amelyről részletek a http://eio.usc.es/pub/ecas2013/ oldalon
érhetőek el. E rendezvényen 11 országból összesen 44 fő (33 diák, 4 professzor és 4 szervező)
vett részt.
Ezután javaslat hangozott el a 2015. évi ECAS kurzusra. E szerint Németországban
„Statistical Analysis of Network Data” címmel kerülne megrendezésre a következő kurzus. A
plénum a témát és a helyszínt jóváhagyta, azonban a rendezvény költségvetésének
kidolgozatlansága miatt pontosításokat kért a végső döntés meghozatala előtt.
E mellett elhangozott, hogy jó lenne e kurzusokon a résztvevők számát növelni. Ezzel
kapcsolatosan az a javaslat született, hogy minden tagország statisztikai társasága
„ösztöndíjként” támogathatná legalább egy-egy arra érdemes doktorandusz, illetve fiatal
kutatató részvételét e rendezvényen.

Az ülés következő napirendi pontjaként az ECAS jövőjéről és jövőbeli feladatairól esett szó,
miután az ECAS feladatai ezentúl a FENStatS egy részeként működnek. Mivel az ülésen
többnyire az ECAS régi tagjai vettek részt így e pont egyik dilemmája az volt, hogy az ECAS
független szervezet vagy a FENStatS egy, az oktatásfejlesztésért felelős részének tekintendő.
E vonatkozásban a korábbi doktori, posztdoktori szintű speciális képzések szervezése mellett
milyen új feladatai, célcsoportjai lesznek az ECAS-nak? E csoportnak kell-e és ha igen
hogyan kell foglalkozni az egyetemi mesterprogramokkal, középiskolai és általános iskolai
statisztikaoktatással?
E kérdésekben az ECAS vezetősége pontosít a FENStatS
vezetőségével, illetve a későbbi tervek kidolgozásához az ECAS tagok összegyűjtik az egyes
országok tapasztalatait a statisztikaoktatással kapcsolatosan: létező statisztikai képzési
programok, szervezetek, kapcsolatok.
Utolsó napirendi pontként az ECAS kommunikációja került szóba. Egyrészt a tagok
elsősorban levelezés útján, illetve a kurzusokon, konferenciákon tartják a kapcsolatot.
Másrészt fontos az ECAS és tevékenységének láthatósága, amelyhez egy tartós honlap
szükséges. A korábbi honlap már nem működik, az ECAS anyagai átmenetileg a
http://dm.udc.es/ecas/ oldalon érhetőek el. Az ülés résztvevői szorgalmazták, hogy az ECAS
anyagai kerüljenek fel a FENStatS oldalára elsősorban az oktatási menüpont alá.
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