
Sopot 5 – 7 kwietnia 2017 roku

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego

Koło naukowe  Wydarzenie Krótki opis Dzień Godzina Sala

Gimnazjum i Liceum

Koło Naukowe 
Finansów 
Behawioralnych

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

5.04.2017 10.00 13.00– C 301

Koło Naukowe 
Konsylium

Lekcje ekonomii dla 
młodzieży: Po co nam 
ekonomia? Wartość 
i wymiana

Na warsztatach przeprowadzimy inspirujący eksperyment ekonomiczny, 
który stanie się podstawą do dyskusji: do czego w życiu służy Ci 
ekonomia? Dowiesz się skąd bierze się wartość i dlaczego w ogóle 
dochodzi do wymiany.

5.04.2017 11.30 – 13.00 B 408

Naukowe Ko³o 
Logistyki

Nowoczesna logistyka

Jeśli zawsze byłeś ciekawy, co oznaczają kody kreskowe umieszczone na 
opakowaniach – przyjdź na nasze warsztaty! Nauczysz się odczytywać 
kody kreskowe i identyfikować kraj pochodzenia produktu. Dowiesz się 
również, co to są technologie radiowej identyfikacji  danych, gdzie 
spotykasz się z nimi na co dzień i jak wykorzystuje się je w logistyce.

5.04.2017 11.30 – 13.00 C 202

Koło Naukowe 
Konsylium

Myjnionerzy
Gra symulacyjna ucząca podstaw ekonomii i jej praktycznego 
zastosowania. Zespół ma za zadanie otworzyć myjnie samochodową 
i zdobyć największy udział  w rynku. Emocji nie zabraknie!

5.04.2017 13.00 14.30– C 202

Koło Naukowe 
Handlu Zagranicznego 
"HaZet"

Rosja – ojczyzna Wilka 
i Zająca

Jak wygląda profil rosyjskiego negocjatora? Jakie trudności 
mogą spotkać Polaka i Rosjanina przy stole negocjacyjnym? 
Poznasz również ciekawostki dotyczące rosyjskiej kultury, 
popijając herbatkę prosto z samowaru.
Dodatkowo czekają na Ciebie: magiczna cyrylica, test wiedzy o Rosji! 
Nie przegap spotkania z Wilkiem i Zającem!

6.04.2017 10.00 – 12.00 C 103

Koło Naukowe 
Konsylium

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

7.04.2017 9.45 – 11.15
C 101
C 102

Koło Naukowe 
Konsylium

Biznesplan – przepis 
na biznes

Biznes jest jak ciasto – aby się udał potrzebny jest dobry przepis. 
Na naszych warsztatach dowiesz się jak połączyć ze sobą niezbędne 
składniki biznesplanu oraz gdzie szukać inspiracji.

7.04.2017 11.30  – 13.00 C 203

BAŁTYCKI
FESTIWAL
EKONOMICZNY

81 – 824 Sopot
ul. Armii Krajowej 119/121

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