
BAŁTYCKI
FESTIWAL
EKONOMICZNY

Sopot 12 – 13 maja 2016 roku

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego

Nazwa koła 
naukowego

Tytuł 
wydarzenia Krótkie streszczenie Dzień Godzina Sala

Naukowe Koło 
Logistyki UG

Nowoczesna logistyka
Jeśli zawsze byłeś ciekawy, po co na opakowaniach umieszcza się kody 
kreskowe i co one oznaczają, ten warsztat pozwoli Ci zyskać odpowiedzi 
na te pytania

12.05.2016 10.00 11.00– C 209

Morskie Koło 
Naukowe 

Zaginione skarby mórz
Czeka na Ciebie przedstawienie z filmu „Piraci z Karaibów”. Poznasz 
tradycyjne wyposażenie każdego pirata i jego statku, dowiesz się gdzie 
można spotkać piratów oraz staniesz się oszukiwaczem skarbu! 

12.05.2016 10.00 – 12.00 A 8

Koło Naukowe 
Europejskie Forum 
Integracji

Unia Europejska 
z przymrużeniem oka

Dlaczego marchewka jest owocem? Dlaczego ślimak jest rybą? Na te 
i inne pytania odpowiemy podczas prezentacji dotyczącej zabawnych 
ciekawostek na temat UE

12.05.2016 11.00 – 13.00 B 611

KN Konsylium Forex bez tajemnic
Gra symulacyjna, która zapozna Cię z rynkiem walutowym. Zespoły 
handlują walutami. Od ich decyzji zależy czy zyskają najwięcej i wygrają, 
czy stracą wszystkie pieniądze

13.05.2016 9.00 10.00– B 407

Koło Naukowe 
Finansów 
Międzynarodowych

Ile wart jest pieniądz?
Ile zarabia się w Polsce i w innych krajach? Gdzie za 1 pensję kupisz 
najwięcej czekolady? Na te i inne pytania odpowiemy podczas prezentacji 
o ciekawostkach ekonomicznych

13.05.2016 9.00 10.00– C 209

Koło Naukowe 
Finansów 
Behawioralnych

Podstawy inwestowania – 
gra Cashflow i Eurocash

Z nami poznasz podstawy inwestowania. Osoby, które nie miały 
styczności z grami tego typu wezmą udział w „Cashflow 101”, 
na zaawansowanych czeka „Cashflow 202”

13.05.2016 9.00 13.00– 
C 203
C 201

Morskie Koło 
Naukowe

Legenda o Bałtyku
Spektakl interaktywny, który daje Ci ciekawą możliwość poznania historii 
Morza Bałtyckiego oraz występujących w nim ssaków morskich. Nauczysz 
się tu budowy statku poprzez prostą piosenkę

13.05.2016 10.00 – 12.00 A 8

KN Konsylium Myjnionerzy
Gra symulacyjna ucząca podstaw ekonomii i jej praktycznego 
zastosowania. Zespół ma za zadanie otworzyć myjnie samochodową 
i zdobyć największy udział w rynku

13.05.2016 10.15 11.45 – B 418

81 – 824 
ul. Armii 

Wstêp wolny po dokonaniu rezerwacji pod adresem 
festiwalekonomiczny@gmail.com

Sopot
Krajowej 119/121


