
Strona 1 z 1 

6 CZWARTKÓW Z EKONOMIĄ, godz. 17.3o-19.oo 

Termin EUD AME Rodzic / Opiekun 

2016-02-29 Seminarium dla nauczycieli szkół podstawowych „Zwiększenie dojrzałości finansowej?”, godz. 9.oo-14.oo 

2016-03-17 INAUGURACJA STUDIÓW rozpocznie się o godz. 17.3o, następnie odbędą się zajęcia, pierwsze spotkanie jest więc nieco dłuższe, kończy się ok. 19.3o.  

Pokonać konkurentów –  
rynkowe strategie przedsiębiorstw  

Wykład: W jaki sposób firmy tworzą strategie? Czym firmy 
konkurują między sobą? W jaki sposób zwiększają przewagę 
na rynku? Na jakiej podstawie podejmują strategiczne decy-
zje? 
Warsztaty: Niskie koszty a wysoka jakość  

Zarządzanie marką  

Wykład: Metkyzacja świata biznesu Dlaczego firmy inwestują 
w marki? Dlatego konsumenci ulegają markom? W czym tkwi 
ich siła? Czy możliwy jest świat no logo? 
Warsztaty: Kreacja marki  

Jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach?  
 

2016-03-31 Marketing: relacje z klientami  

Wykład: Istota marketingu i relacji z klientami. Czym jest 
marketing? Co firmy oferują klientom? Czy należy rozwijać 
relacje z klientami? 
Warsztaty: Jak budować satysfakcję klientów?  

Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym  

Wykład: Inwestowanie na rynku 
Czym kierują się inwestorzy i w jaki sposób dokonują wyboru 
inwestycji? Jakie błędy popełniają początkujący? 
Warsztaty: Decyzje inwestycyjne 

W poszukiwaniu inspiracji,  
czyli jak rozwijać aktywność poznawczą dziecka?  

Rozwijanie umiejętności poznawczych dziecka. Jak przygoto-
wać dziecko do radzenia sobie z wyzwaniami dorosłości? Jak 
rozwijać w dziecku motywację do samorozwoju? Motywacja a 
uczenie się. 

2016-04-14 Sztuka przekonywania  

Wykład: Istota przekonywania. Podstawy konstruktywnej 
komunikacji. Skuteczna argumentacja. Wywieranie wpływu na 
innych ludzi. 
Warsztaty: Jak skutecznie przekonać do swoich racji? 

Społeczna odpowiedzialność biznesu  

Wykład: Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne 
Jak powinno rozwijać się przedsiębiorstwo, jak budować rela-
cje z otoczeniem oraz pracownikami? 
Warsztaty: Dobre praktyki społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw  

Wpływ mediów masowych na odbiorców  

Media masowe – jak z nich korzystać? 
Czy mogą stanowić zagrożenie dla dziecka?  
Wpływ pozytywny i negatywny mediów na rozwój osobowy. 

2016-04-28 Bank – zaufanie na całe życie  

Wykład: Czy warto powierzać pieniądze bankom? Banki w 
gospodarce, podstawowe produkty bankowe, bezpieczeństwo 
systemu bankowego. 
Warsztaty: Bank vs skarpeta – ostatnie starcie  
 

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: Idealny stadion – Euro 2012 i dalej  

Siedem nawyków skutecznego rodzica  

Siedem nawyków skutecznego działania według Franklina 
Coveya i ich zastosowanie w procesie wychowania. 
 

2016-05-12 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?  

Kreatywność, czyli jak być twórczym na co dzień  

Wykład: Kreatywne rozwiązywanie problemów 
Czym jest kreatywność. Świadome pokonywanie ograniczeń 
własnego myślenia. Niekonwencjonalne sposoby na genero-
wanie pomysłów. Dokonywanie wyboru rozwiązań w oparciu o 
racjonalne kryteria. 
Warsztaty: Obudź drzemiący w Tobie potencjał  

Narzędzia coachingowe w edukacji dzieci  

Czy metody i narzędzia rozwoju stosowane w coachingu 
biznesowym można przenieść do szkoły i domu?  
Jak pracować z dzieckiem w oparciu o narzędzia coachingo-
we? 

 

2016-06-02 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 sukcesu? 

Praktyk – Moja droga w biznesie  

Wykład: Praktyk – moja droga w biznesie 
 

Psychologia inwestora  
 

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

 


