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

Termin EUD AME Rodzic / Opiekun 

2017-03-16 INAUGURACJA STUDIÓW rozpocznie się o godz. 17.3o, następnie odbędą się zajęcia, pierwsze spotkanie jest więc nieco dłuższe, kończy się ok. 19.3o.  

Rola marketingu we współczesnym świecie 

Wykład: Czym jest marketing? 
Marka. Podstawowe narzędzia marketingowe. Marketing Mix. 
Warsztaty: Wprowadzenie na rynek nowego produktu  

Zwycięskie strategie przedsiębiorstw 

Wykład: Jak tworzyć strategie przedsiębiorstw? 
Analiza otoczenia i potencjału strategicznego, strategie rozwoju, 
strategie konkurencji. 
Warsztaty: Tworzenie i wzmacnianie przewagi konkurencyjnej  

Podejmowanie decyzji konsumenckich przez dzieci 

Rynek młodego konsumenta w Polsce – z perspektywy rodziny i 
procesu wychowania. Rodzinne uwarunkowania kształtowania 
się potrzeb konsumenckich u dzieci i młodzieży. Postawy i za-
chowania młodych polskich konsumentów – tendencje i kierunki 
zmian. Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji konsu-
menckich przez dzieci i młodzież 

2017-03-30 Dlaczego jedne kraje są biedne a inne bogate  

Wykład: Od czego zależy rozwój i dobrobyt? 
Czym jest dobrobyt? Czym jest rozwój gospodarczy i od czego 
zależy? Najważniejsze czynniki sukcesu polskiej gospodarki. 
Warsztaty: Jak stać się tygrysem gospodarczym?  

Systemy podatkowe w gospodarce 

Wykład: Modele podatkowe w różnych systemach gospodar-
czych 
Rodzaje i znaczenie podatków, systemy podatkowe i ich wpływ 
na gospodarkę. 
Warsztaty: Idealny system podatkowy  

Dlaczego orły nie pływają? O wspieraniu zdolności i talen-
tów dzieci 

Prezentacja Teorii Wielorakiej Inteligencji Howarda Gardnera. 
Czym się różni teoria WI od pomiarów IQ? Profile inteligencji 
(profil laserowy i rozproszony). Co z ciebie wyrośnie? – czyli gry i 
zabawy z wykorzystaniem różnych profilów inteligencji. 

2017-04-13 Zarządzanie nieruchomościami 

Wykład: Trendy na rynku nieruchomości 
To, co nas otacza na co dzień – nieruchomości i ruchomości. 
Znaczenie nieruchomości dla obywatela, firmy, państwa. Co to 
jest rynek nieruchomości. Powiązania na rynku. Współczesne 
trendy. Kto może być zarządcą nieruchomości. Jak zarabiać na 
nieruchomościach. 
Warsztaty: Zarządzanie nieruchomością  

Marketing internetowy 

Wykład: Na czym polega marketing w internecie? 
Czym się różnią działania marketingowe w Internecie od działań 
tradycyjnych? Czym jest wirtualizacja produktu, a czym efekt 
usieciowienia? 
Warsztaty: Plan marketingowy firmy internetowej  

Czym się martwi młodzież, czyli problemy nastolatków w 
wieku dojrzewania 

Problemy i niepokoje dojrzewających dziewcząt i chłopców. Po-
radnictwo dla młodzieży w sprawach dojrzewania, zdrowia sek-
sualnego, antykoncepcji i asertywności . Wychowanie seksualne 
w domu czy w szkole? 

2017-04-27 Rola banku w gospodarce 
Wykład: Po co potrzebne są banki? 
Warsztaty: Idealny bank - różni klienci, różne potrzeby  

Analiza finansowa projektu Doskonalenie współpracy w rodzinie  

Jak wychować dzieci odpowiedzialnych i zdolnych do współdzia-
łania? Jak motywować dziecko do pracy nad sobą? Jak stawiać i 
przestrzegać granic? Jak przysposobić dziecko do radzenia so-
bie w sytuacjach emocjonalnie trudnych? 

2017-05-11 Kim zostanę gdy dorosnę? – moja strategia na przyszłość 

Wykład: Kariera zawodowa 
Praca - satysfakcja, stabilizacja, pieniądze, czy trzeba wybierać? 
Znaczenie pracy - rynek pracy, planowanie kariery zawodowej, 
ocena własnego potencjału. 
Warsztaty: Mój plan kariery  

Zarządzanie czasem własnym 

Wykład: Czas na naukę 
organizacja i zarządzanie własnym czasem na naukę - jak przy-
gotować się do ważnych egzaminów? 
Warsztaty: Jak szanować czas organizując pracę sobie i innym?  

Trudne wyzwania - trudne decyzje. O sztuce rozmowy 

Czy potrafimy rozmawiać na kontrowersyjne tematy, okazując 
uwagę i szacunek osobom mającym odmienne zdanie? Studium 
przypadku. 

2017-05-25 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? 

Praktyk – Moja droga w biznesie  

Wykład: Praktyk – moja droga w biznesie 
Inspirujące strategie – podziwiane firmy świata 

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

 
 


