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6 CZWARTKÓW Z EKONOMIĄ, GODZ. 17.3O-19.OO 

Termin EUD AME Rodzic / Opiekun 

2017-10-12 
 

INAUGURACJA STUDIÓW rozpocznie się o godz. 17.3o, następnie odbędą się zajęcia, pierwsze spotkanie jest więc nieco dłuższe, kończy się ok. 19.3o.  

Młody kierownik projektu 

Wykład: Jak zarządzać projektem? 

Projekty wokół nas. Cykl życia projektu. Metody planowania pro-
jektu. 
Warsztaty: Jak zorganizować własny projekt?  

Zarządzanie ryzykiem 

Wykład: Zarządzanie ryzykiem 

Co to jest ryzyko? Jakie są jego rodzaje? Gdzie je można znaleźć? 
Jak nim zarządzać? 
Warsztaty: Zarządzanie ryzykiem  

W labiryncie zawodów, czyli o 
tym, jak pomóc dziecku w kreo-
waniu planów edukacyjno-za-
wodowych  

2017-10-26 Życie produktu 

Wykład: Od narodzin do starzenia się produktu 

Fazy życia produktu. Strategie marketingowe. 
Warsztaty: Rewitalizacja produktu  

Badania marketingowe 

Wykład: „Historia pieczonego schabu” czyli skąd wiemy, czego pra-

gną klienci 
Sposoby rozpoznawania potrzeb, zachowań i zwyczajów konsumen-
tów. Jak skutecznie wykorzystać to, co wiemy o konsumentach? 
Warsztaty: Rozpoznaj potrzeby klientów  

Współczesne problemy ekono-
miczne – czy kryzys to koniec 
czy początek? 

2017-11-09 Talent autoprezentacji 

Wykład: Sztuka zaprezentowania własnej osoby 
Warsztaty: W jaki sposób skutecznie zaprezentować własną 

osobę? Co to jest język ciała? Jak przekonać innych do siebie? Jak 
mówić, aby ludzie nam wierzyli? 

Techniki szybkiego uczenia się 

Wykład: Techniki szybkiego uczenia się 
Warsztaty: Praktyczne zastosowanie technik zapamiętywania  

Gimnastyka umysłu w domu  

2017-11-23 Młody inwestor na giełdzie 

Wykład: Strategie inwestycyjne 

Analiza ryzyka inwestycyjnego. Podejmowanie decyzji. Pułapki psy-
chologiczne. 
Warsztaty: Symulacja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

Matematyka finansowa dla liderów 

Wykład: Matematyka finansowa wokół nas 

Wartość pieniądza w czasie, siła procentu składanego, oprocentowa-
nie rzeczywiste, nominalne i realne względem inflacji. 
Warsztaty: Raty 0 procent? Jak się nie dać reklamie  

Psychologia potrzeb  

2017-12-07 Wahania koniunktury gospodarczej 

Wykład: Ożywienie i recesja w gospodarce 

Co to jest koniunktura gospodarcza? W jaki sposób ją mierzyć? Dla-
czego w gospodarce nie występują same wzrosty? W jaki sposób 
państwo może wpływać na koniunkturę gospodarczą? Czy kryzys 
gospodarczy może być szansą? 
Warsztaty: Sposoby na kryzys gospodarczy  

Trendy w e-biznesie 

Wykład: Trendy w e-biznesie 

Najważniejsze segmenty e-biznesu, start-upy i fundusze inwestujące 
w IT, e-commerce. 

Jak obronić się przed manipu-
lacją? (Internet i telewizja)  

2017-12-14 Wielki test wiedzy ekonomicznej, rozpoczyna się o godz. 17.3o, trwa ok. 20 minut.  

Podziwiane firmy świata  

Wykład: Podziwiane firmy świata 

Co oznacza sukces w dzisiejszym świecie? Jakie są źródła suk-
cesu? 

Podziwiane firmy świata  

Wykład: Podziwiane firmy świata 

Co oznacza sukces w dzisiejszym świecie? Jakie są źródła sukcesu? 

Problemy ekonomiczne: obszar 
rozmów z dzieckiem 

ABSOLUTORIUM rozpocznie się o godz. 19.oo i zakończy ok. 19.3o pamiątkowym zdjęciem z Władzami Dziekańskimi 

 
Uwaga: Kolejność zajęć może ulec zmianie. 


