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Szanowni 
Państwo,

mam przyjemność przedstawić Państwu ofertę warsztatów prowadzonych przez pracowników naukowo-
-dydaktycznych Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu. Warsztaty są dedykowane przede wszystkim uczniom klas maturalnych, ale skorzystać  
z nich mogą również uczniowie innych klas i zainteresowani tematem nauczyciele i pracownicy administra-
cyjni Państwa szkół.

Przygotowane przez naszych pracowników warsztaty o tematyce z zakresu ekonomii, �nansów,  
zarządzania, logistyki i marketingu w sposób przystępny przybliżają słuchaczom istotne zagadnienia  
z życia społeczno-ekonomicznego, a tym samym pozwalają rozwijać zainteresowania i ułatwią wybór  
dalszej ścieżki rozwoju. Jednocześnie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów, pracownicy naszego 
Wydziału mogą przeprowadzić dedykowane zajęcia dydaktyczne.

Korzystając z okazji, pragnę zaprosić Państwa do bliższej współpracy z naszym Wydziałem. Jako jeden  
z czterech Wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oferujemy prestiż i wysoki poziom  
kształcenia na dwóch poziomach studiów: licencjackim i magisterskim.

Duże zaangażowanie we współpracę z otoczeniem i indywidualne podejście do procesu kształcenia  
naszych studentów, skutkuje licznymi sukcesami Wydziału. Jesteśmy zatem jednym z niewielu  
Wydziałów w Polsce, który uzyskał ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a w Rankingu  
Kierunków Studiów „Perspektywy”, został uznany za najlepszy Wydział na Dolnym Śląsku i jeden  
z najlepszych  w Polsce w zakresie kształcenia na kierunkach Ekonomia i Zarządzanie. 

Mam nadzieję, że aktywna forma współpracy, do której Państwa serdecznie zapraszam, przyczyni się  
do zacieśnienia naszych relacji i pozwoli Państwu i nam osiągać kolejne sukcesy w obszarze kształcenia 
młodzieży w naszym Regionie.

       Z poważaniem

      dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. UE

      Dziekan Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki

      w Jeleniej Górze



4

W
ar

sz
ta

ty

Ekonomiczna podróż z atlasem ......................................................  6

Świadomy inwestor – gra inwestycyjna  ....................................... 6

Jak współcześnie �nansować rozwiązywanie problemów 
 społecznych – obligacje społeczne? ...................................... 7

Bitcoin i waluty wirtualne na rynku �nansowym ...................... 7

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o giełdzie ........................... 8

Czy możliwy jest świat bez pieniądza gotówkowego? ............ 8

Czego nauczyliśmy się z historii ubezpieczeń? .......................... 9

Jak wybrać miejsce lokalizacji dla nowej �rmy?  ........................ 9

Roboty i automaty kontra człowiek – co dalej z rynkiem 
 pracy w XXI wieku? ....................................................................10

Zarządzanie �nansami osobistymi – jak s�nansować 
 marzenia?  .....................................................................................10

Podróże z ekonomią – skąd się biorą nierówności 
 w poziomie życia na świecie?   ...............................................11

Jak wybrać najlepsze konto bankowe? .......................................11

Social Media a biznes – jak połączyć przyjemne 
 z pożytecznym? ...........................................................................12

Jak zostać skutecznym ministrem �nansów budżetu 
 domowego? ..................................................................................12

Dlaczego tak mało oszczędzamy? .................................................13

Szanse i zagrożenia przyjęcia euro w Polsce ............................. 13

Dlaczego w krajach bogatych zarabia się więcej niż 
 w Polsce?  ....................................................................................... 14

Liczby rządzą światem ....................................................................... 14

Nowe trendy na rynku turystycznym – jak zarabiać 
 na turystyce?  ............................................................................... 15

Tradycje kulinarne Karkonoszy i Dolnego Śląska  ................... 15

Zarządzanie zespołem  ...................................................................... 16

Logistyka z LEGO  ................................................................................ 16

Negocjacje – fakty i mity .................................................................. 17

Tworzymy �rmę – gra biznesowa  ................................................. 17

ABC prowadzenia działalności gospodarczej ........................... 18

Konsekwencje kataklizmów. Czy jest nadzieja na lepszą 
 przyszłość? .................................................................................... 18

Logistyka w warunkach kataklizmów. Czy jest 
 potrzebna?  ................................................................................... 19

Quo vadis moja kariero zawodowa?............................................. 19

Czy trzeba promować miasto? ....................................................... 20

Jak skutecznie promować �rmę? ................................................... 20

Kreatywność – słowotwórstwo w języku angielskim ............. 21





6

 
 

 
 

Cel realizacji warsztatów:

Świadomy inwestor  
– gra inwestycyjna

●● zapoznanie się z zasadami funkcjonowania funduszy inwestycyjnych,  
w tym umiejętność wyboru odpowiedniego funduszu inwestycyjnego 
do zmieniających się warunków ekonomicznych

Zagadnienia 
kluczowe:

• fundusze inwestycyjne
• ryzyko inwestycji
• zachowania inwestorów

Efekty dla uczestników:
●● pogłębiona wiedza o funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych 
●● poznanie indywidualnych zachowań inwestycyjnych w określonych warunkach 
ekonomicznych

dr WOJCIECH KRAWIEC – adiunkt  
w Katedrze Finansów i Rachunkowości. 
Autor wielu publikacji z zakresu funk-
cjonowania rynku funduszy inwesty-
cyjnych, wykładowca Stowarzyszenia 
Księgowych w Polsce. 

Zakres tematyczny warsztatów  „na zamówienie”:

• Funkcjonowania rynku funduszy inwestycyjnych
•  Inwestowanie zaangażowane społecznie (impact 

investing), obligacje społeczne

 

Cel realizacji warsztatów:

Ekonomiczna podróż z atlasem

●● analiza regionów Polski/Unii Europejskiej przez pryzmat wybranych  
zjawisk ekonomicznych. Podczas warsztatów odpowiemy na  
następujące pytania: Gdzie najlepiej się zarabia? Na co wydajemy  
najwięcej pieniędzy? Jaka jest sytuacja osób młodych na rynku pracy?

dr hab. Małgorzata Bal-DoMańska, 
prof. UE, w życiu zawodowym związana 
jest z Uniwersytetem Ekonomicznym we 
Wrocławiu oraz Urzędem Statystycznym  
we Wrocławiu. Prace badawcze prowadzo-
ne są na pograniczu statystyki i ekonomii, 
dotyczą głównie oceny rozwoju państw i re-
gionów z wykorzystaniem różnych podejść 
statystycznych i ekonometrycznych.

Zagadnienia 
kluczowe:

• wynagrodzenia
• dochody i wydatki 
    gospodarstw domowych
• NEET
• wskaźniki regionalne

Efekty dla uczestników:
●● znajomość ważniejszych źródeł informacji pozwalających na prezentację  
i analizę zjawisk z zakresu ekonomii w formie map i wykresów
●● umiejętność poruszania się po statystycznych serwisach informacyjnych
●● wiedza na temat podstawowych pojęć statystycznych, jak: wynagrodzenia,  
dochody i wydatki gospodarstw domowych, NEET

Zakres tematyczny warsztatów  „na zamówienie”:

• Prezentacje statystyczne z zakresu zrównoważone-
go rozwoju, jakości życia i innych zjawisk społecz-
no-gospodarczych
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Cel realizacji warsztatów:

Bitcoin i waluty wirtualne
na rynku finansowym

●● charakterystyka pieniądza jako elementu gospodarki rynkowej
●● zapoznanie z ideą, istotą i założeniami funkcjonowania kryptowalut oraz 
przeobrażeniami systemów pieniężnych
●● uświadomienie relacji między pieniądzem tradycyjnym i kryptowalutami 
oraz charakterystyka możliwych scenariuszy rozwoju

Zagadnienia 
kluczowe:

• pieniądz
• kryptowaluty
• bitcoin
• rozliczenia pieniężne

Efekty dla uczestników:
●● odpowiedzialne gospodarowanie pieniędzmi, analizowanie, ocenianie  
i świadome korzystanie z usług �nansowych
●● zaznajomienie z mechanizmami kreowania kryptowalut i wykorzystania  
ich jako formy rozliczeń

dr hab. roBert kurek, prof. nadzw. 
UE – wykładowca w Katedrze Finan-
sów i Rachunkowości. Specjalista do 
spraw finansów i ubezpieczeń. Aktyw-
ny gracz giełdowy. Sympatyk (fanatyk) 
bitcoina i kryptowalut.

Zakres tematyczny warsztatów  „na zamówienie”:
• ubezpieczenia
• ubezpieczenia emerytalne
• oszczędzanie i inwestowanie
• system bankowy
• pieniądz i kryptowaluty

 
 

Cel realizacji warsztatów:

Jak współcześnie finansować 
rozwiązywanie problemów 
społecznych – obligacje społeczne?

●● zapoznanie się z ideą nowego sposobu �nansowania rozwiązywania 
problemów społecznych (tj. bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność, 
przestępczość) na przykładzie obligacji społecznych (social impact bonds)

Zagadnienia 
kluczowe:

• problemy społeczne
• źródła �nansowania
• obligacje społeczne 
 (social impact bonds)
• płatność za rezultaty

Efekty dla uczestników:
●● wiedza o możliwości wykorzystania prywatnych źródeł �nansowania  
(kapitału inwestorów prywatnych) do rozwiązywania problemów społecznych  
w Polsce i na świecie z uwzględnieniem już funkcjonujących projektów.

dr WOJCIECH KRAWIEC – adiunkt  
w Katedrze Finansów i Rachunkowości. 
Autor wielu publikacji z zakresu funk-
cjonowania rynku funduszy inwesty-
cyjnych, wykładowca Stowarzyszenia 
Księgowych w Polsce. 

Zakres tematyczny warsztatów  „na zamówienie”:

• Funkcjonowania rynku funduszy inwestycyjnych
•  Inwestowanie zaangażowane społecznie (impact 

investing), obligacje społeczne
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Cel realizacji warsztatów:

Czy możliwy jest świat  
bez pieniądza gotówkowego?

●● zapoznanie z funkcjami i formami pieniądza
●● ocenianie i świadome korzystanie z usług �nansowych

Zagadnienia 
kluczowe:

• pieniądz 
• rozliczenia �nansowe
• innowacje

Efekty dla uczestników:
●● rozumienie roli pieniądza w gospodarce, funkcjonowaniu przedsiębiorstw 
i życiu człowieka
●● zaznajomienie z mechanizmami funkcjonowania gotówkowych 
i bezgotówkowych rozliczeń
●● dostrzeganie znaczenia innowacyjności i kreatywności w funkcjonowaniu 
gospodarki

dr hab. roBert kurek, prof. nadzw. 
UE – wykładowca w Katedrze Finan-
sów i Rachunkowości. Specjalista do 
spraw finansów i ubezpieczeń. Aktyw-
ny gracz giełdowy. Sympatyk (fanatyk) 
bitcoina i kryptowalut.

Zakres tematyczny warsztatów  „na zamówienie”:
• ubezpieczenia 
• ubezpieczenia emerytalne
• oszczędzanie i inwestowanie 
• system bankowy
• pieniądz i kryptowaluty

 
 

Cel realizacji warsztatów:

Wszystko co chcielibyście 
wiedzieć o giełdzie

●● zapoznanie z podstawami funkcjonowania giełdy papierów  
wartościowych i gry giełdowej
●● określenie znaczenia giełd dla funkcjonowania gospodarki

Efekty dla uczestników:
●● zaznajomienie z mechanizmami funkcjonowania giełdy i obrotu akcjami 
●● nabycie wiedzy w zakresie rodzajów papierów wartościowych
●● wyjaśnienie mechanizmu inwestowania na giełdzie papierów  
wartościowych na przykładzie GPW w Warszawie
●● nabycie praktycznej wiedzy w zakresie podejmowania niezależnych 
odpowiedzialnych decyzji �nansowych w odniesieniu do własnych  
zasobów

dr hab. roBert kurek, prof. nadzw. 
UE – wykładowca w Katedrze Finan-
sów i Rachunkowości. Specjalista do 
spraw finansów i ubezpieczeń. Aktyw-
ny gracz giełdowy. Sympatyk (fanatyk) 
bitcoina i kryptowalut.

•  mechanizm rynkowy 
 (prawo popytu i podaży)
•  giełda papierów wartościowych
•  akcje
•  strategie inwestycyjne

Zakres tematyczny warsztatów  „na zamówienie”:
• ubezpieczenia
• ubezpieczenia emerytalne
• oszczędzanie i inwestowanie 
• system bankowy
• pieniądz i kryptowaluty

Zagadnienia 
kluczowe:
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Cel realizacji warsztatów:

Jak wybrać miejsce lokalizacji 
dla nowej firmy?

●● zapoznanie z problemami wyboru lokalizacji przedsiębiorstw oraz metodami  
optymalizacji lokalizacji tych obiektów

Efekty dla uczestników:
●● uświadomienie znaczenia trafnego wyboru lokalizacji przedsiębiorstwa  
dla inwestora i ze społecznego punktu widzenia
●● zaznajomienie z metodami optymalizacji lokalizacji przedsiębiorstw 

Cel realizacji warsztatów:

Czego nauczyliśmy się  
z historii ubezpieczeń?

●● zapoznanie z ideą i istotą funkcjonowania ubezpieczeń
●● charakterystyka rodzajów ubezpieczeń według różnych kryteriów

Efekty dla uczestników:
●● zaznajomienie z mechanizmami funkcjonowania ubezpieczeń
●● dostrzeganie znaczenia ubezpieczeń w działalności gospodarczej  
i życiu człowieka
●● dostrzeganie możliwości korzystania z ubezpieczeń jako zabezpieczenia  
emerytalnego

dr hab. roBert kurek, prof. nadzw. 
UE – wykładowca w Katedrze Finan-
sów i Rachunkowości. Specjalista do 
spraw finansów i ubezpieczeń. Aktyw-
ny gracz giełdowy. Sympatyk (fanatyk) 
bitcoina i kryptowalut.

• ryzyko
•  ubezpieczenia majątkowe  

i osobowe
•  zakład ubezpieczeń

Zakres tematyczny warsztatów  „na zamówienie”:
• ubezpieczenia 
• ubezpieczenia emerytalne
• oszczędzanie i inwestowanie 
• system bankowy
• pieniądz i kryptowaluty

Zagadnienia 
kluczowe:

dr inż. Jerzy łaDysz – adiunkt w Kate-
drze Nauk o Przedsiębiorstwie. Interesuje 
się przestrzennymi uwarunkowaniami 
działalności gospodarczej. 

Zagadnienia 
kluczowe:

• analiza przestrzenna
• czynniki lokalizacji
• rynek zbytu
• prognoza demogra�czna
• dostępność transportowa
• uwarunkowania środowiskowe

Zakres tematyczny warsztatów  „na zamówienie”:
• przykłady czynników decydujących o wyborze 

lokalizacji istniejących przedsiębiorstw
• przykłady map tematycznych dostępnych na 

geoportalach do wykorzystania przy podejmo-
waniu decyzji o lokalizacji przedsiębiorstwa,

• ekwidystanty, izochrony, dostępność przestrzen-
na, dostępność czasowa – przykłady,

• przykład zastosowania metody GIS do wyboru 
lokalizacji przedsiębiorstwa z uwzględnieniem 
wybranych czynników lokalizacji.



10

 
 

 
 

Cel realizacji warsztatów:

Roboty i automaty kontra 
człowiek – co dalej z rynkiem 
pracy w XXI wieku?

●● analiza rynku pracy w XXI wieku
●● wpływ robotyzacji i automatyzacji  na współczesny rynek pracy i gospodarki  
na świecie

• automatyzacja 
• robotyzacja
• znikające zawody
• zawody przyszłości
• kształcenie przez całe życie

Efekty dla uczestników:
●● umiejętność poruszania się po współczesnym rynku pracy i jego trendach 
●● świadomość potrzeby zdobywania wykształcenia i uczenia się przez całe życie

dr MagDalena rękas – absolwentka 
Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Tury-
styki w Jeleniej Górze i od 17 lat wykła-
dowca na tutejszym Wydziale, od wrze-
śnia 2016 r. Prodziekan ds. Dydaktyki. 
Równolegle do pracy naukowo-dydak-
tycznej zdobywa doświadczenie prak-
tyczne prowadząc własną firmę, szkoląc 
innych, wykonując prace na zlecenie  
w zakresie finansów, podatków, pozy-
skiwania środków na założenie własnej 
działalności oraz analiz finansowych. 

Cel realizacji warsztatów:

Zarządzanie finansami 
osobistymi – jak sfinansować 
marzenia?

●● cele i marzenia a zarządzanie pieniędzmi – czy to naprawdę konieczne? 
●● podstawowe błędy w zarządzaniu �nansami 
●● jak s�nansować nieprzewidziane wydatki 
●● zarządzanie poprzez koncepcję 6 skarbonek (kont) T. Harva Ekera

Efekty dla uczestników:
●● wiedza i umiejętności niezbędne dla zarządzania własnymi �nansami
●● rozpoznawanie produktów bankowych oraz instytucji �nansowych 

Zakres tematyczny warsztatów  „na zamówienie”:
• mikroekonomia • makroekonomia
• przedsiębiorczość • podatki

Zagadnienia 
kluczowe:

• �nanse osobiste  
• lokata 
• plan oszczędzania 
• kredyt 
• pożyczka 
• bank 
• parabank 

dr MagDalena rękas – absolwentka 
Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Tury-
styki w Jeleniej Górze i od 17 lat wykła-
dowca na tutejszym Wydziale, od wrze-
śnia 2016 r. Prodziekan ds. Dydaktyki. 
Równolegle do pracy naukowo-dydak-
tycznej zdobywa doświadczenie prak-
tyczne prowadząc własną firmę, szkoląc 
innych, wykonując prace na zlecenie  
w zakresie finansów, podatków, pozy-
skiwania środków na założenie własnej 
działalności oraz analiz finansowych. 

Zakres tematyczny warsztatów  „na zamówienie”:
• mikroekonomia • makroekonomia
• przedsiębiorczość • podatki

Zagadnienia 
kluczowe:
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Cel realizacji warsztatów:

Jak wybrać 
najlepsze konto bankowe?

●● wskazanie wielowymiarowości produktów i usług 
●● wpływ poszczególnych cech produktów i usług na ich wybór na rynku 
●● analiza preferencji klientów banku dotyczących wyboru konta bankowego

Efekty dla uczestników:
●● wiedza na temat zachowań konsumentów na rynku 
●● zapoznanie się z metodami analizy preferencji 
●● umiejętności wykorzystania metod badań preferencji oraz bezpłatnego  
programu R w analizie preferencji

• preferencje konsumentów
• metody badania preferencji 
 wyrażonych 
• conjoint analysis i metody 
 wyborów dyskretnych

dr aneta ryBicka – od 2005 pracow-
nik Katedry Ekonometrii i Informatyki. 
Obszary badawcze: teoria zachowań 
konsumenta, preferencje konsumen-
tów, mikroekonometryczne metody 
badania preferencji konsumentów: 
conjoint analysis i metody wyborów 
dyskretnych.

Zagadnienia 
kluczowe:

Zakres tematyczny warsztatów  „na zamówienie”:
• badania preferencji
• social media
• Facebook
• blog

Cel realizacji warsztatów:

Podróże z ekonomią 
– skąd się biorą nierówności  
w poziomie życia na świecie?

●● jak ocenić rozwój gospodarki i poziom życia społeczeństwa? 
●● dlaczego poziom życia w różnych krajach na świecie zmienia się w różnym tempie? 
●● czy i jak można zmniejszyć nierówności społeczne? 

• jakość życia 
• rozwój gospodarczy
• nierówności społeczne
• wskaźnik szczęścia

Efekty dla uczestników:
●● umiejętność odczytywania danych o rozwoju gospodarek 
●● poznanie przyczyn i skutków nierówności społecznych  w XXI wieku
●● jak przeciwdziałać nierównością społecznym

dlaczego poziom życia w różnych krajach na świecie zmienia się w różnym tempie? 

dr MagDalena rękas – absolwentka 
Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Tury-
styki w Jeleniej Górze i od 17 lat wykła-
dowca na tutejszym Wydziale, od wrze-
śnia 2016 r. Prodziekan ds. Dydaktyki. 
Równolegle do pracy naukowo-dydak-
tycznej zdobywa doświadczenie prak-
tyczne prowadząc własną firmę, szkoląc 
innych, wykonując prace na zlecenie  
w zakresie finansów, podatków, pozy-
skiwania środków na założenie własnej 
działalności oraz analiz finansowych. 

Zakres tematyczny warsztatów  „na zamówienie”:
• mikroekonomia • makroekonomia
• przedsiębiorczość • podatki

Zagadnienia 
kluczowe:
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●● kształtowanie świadomości i umiejętności �nansowych w zakresie  
podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem �nansami gospodarstwa 
domowego

• �nanse osobiste 
• dochody i wydatki 
• oszczędności 
• dług
• budżet gospodarstwa domowego
• odporność �nansowa gospodarstw
    domowych

Efekty dla uczestników:
●● przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i zarządzania  
budżetem domowym
●● umiejętność zidenty�kowania podstawowych źródeł dochodów i wydatków
●● uświadomienie potrzeby oszczędzania dla wzmacniania odporności  
�nansowej gospodarstw domowych

dr Małgorzata solarz – z wykształ-
cenia jest ekonomistą i nauczycielem  
matematyki. Pracuje w Katedrze Finan-
sów i Rachunkowości i jest wieloletnim 
opiekunem Studenckiego Koła Nauko-
wego „Finansista”. Swoje zaintereso-
wania koncentruje na zagadnieniach 
związanych z finansami osobistymi, wy-
kluczeniem finansowym, bankowością 
społeczną, odpowiedzialnością biznesu, 
finansami behawioralnymi oraz eduka-
cją finansową.Zagadnienia 

kluczowe:
Zakres tematyczny warsztatów  „na zamówienie”:
• bankowość
• zarządzanie �nansami osobistymi 
   (gospodarstw domowych)

Cel realizacji warsztatów:

Jak zostać skutecznym 
ministrem finansów  
budżetu domowego? 

 
 

Cel realizacji warsztatów:

Social Media a biznes,  
jak połączyć  
przyjemne z pożytecznym?

●● jak tworzyć fan page, który działa i przyciąga odbiorców
●● czy sam fan page, bez bloga to dobry pomysł na biznes?

Efekty dla uczestników:
●● nabycie umiejętności poruszania się w stre�e on-line w celu zdobywania  
followersów i przekształcania działań w biznes

• Facebook
• social media
• blog
• trendy internetowe

dr aneta ryBicka – od 2005 pracow-
nik Katedry Ekonometrii i Informatyki. 
Obszary badawcze: teoria zachowań 
konsumenta, preferencje konsumen-
tów, mikroekonometryczne metody 
badania preferencji konsumentów: 
conjoint analysis i metody wyborów 
dyskretnych.

Zagadnienia 
kluczowe:

Zakres tematyczny warsztatów  „na zamówienie”:
• badania preferencji
• social media
• Facebook
• blog
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Cel realizacji warsztatów:

Szanse i zagrożenia przyjęcia 
euro w Polsce

●● zapoznanie z ideą wspólnej waluty i konsekwencjami, jakie niesie jej  
funkcjonowanie

Efekty dla uczestników:
●● umiejętność rozpoznania kluczowych zagadnień dotyczących funkcjonowania 
euro

dr arkaDiusz ŻaBiński – adiunkt  
w Katedrze Ekonomii i Polityki Ekono-
micznej

dr Michał sosnowski – adiunkt  
w Katedrze Ekonomii i Polityki Ekono-
micznej

• pieniądz
• polityka monetarna

Zagadnienia 
kluczowe:

Zakres tematyczny warsztatów  „na zamówienie”:
• ekonomia
• polityka gospodarcza

 
 

●● przekazanie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności �nansowych  
w zakresie  podejmowania decyzji związanych z oszczędzaniem,  
w tym na cele emerytalne

• oszczędności 
• oszczędzanie 
• decyzje �nansowe 
• �nanse behawioralne

Efekty dla uczestników:
●● uświadomienie potrzeby oszczędzania dla wzmacniania odporności  
�nansowej gospodarstw domowych
●● umiejętność zidenty�kowania podstawowych uwarunkowań  
podejmowania decyzji oszczędnościowych
●● poznanie psychologicznych aspektów podejmowania decyzji  
oszczędnościowych odpowiedzialnych za niską skłonność do oszczędzania 

dr Małgorzata solarz – z wykształ-
cenia jest ekonomistą i nauczycielem  
matematyki. Pracuje w Katedrze Finan-
sów i Rachunkowości i jest wieloletnim 
opiekunem Studenckiego Koła Nauko-
wego „Finansista”. Swoje zaintereso-
wania koncentruje na zagadnieniach 
związanych z finansami osobistymi, wy-
kluczeniem finansowym, bankowością 
społeczną, odpowiedzialnością biznesu, 
finansami behawioralnymi oraz eduka-
cją finansową.Zagadnienia 

kluczowe:
Zakres tematyczny warsztatów  „na zamówienie”:
• bankowość
• zarządzanie �nansami osobistymi 
   (gospodarstw domowych)

 
 

 
 

Dlaczego tak mało 
oszczędzamy?

Cel realizacji warsztatów:
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Cel realizacji warsztatów:

Liczby rządzą światem

●● popularyzacja matematyki, która łączy różne dziedziny życia  
oraz przełamanie stereotypu, że matematyka jest nauką trudną  
i abstrakcyjną
●● warsztaty przekonują, że znajomość matematyki ułatwia  
funkcjonowanie każdemu człowiekowi, ma swoje źródła  
w rzeczywistych sytuacjach, a świat bez liczb i liczenia nie jest możliwy  

Zagadnienia 
kluczowe:

• zastosowanie ciągów: ciąg  
Fibonacciego, procent prosty, 
procent składany, rata kredytu, 
kapitalizacja odsetek

• zastosowanie kombinatoryki: 
symbol Newtona, prawdopodo-
bieństwo wyrzucenia „6” w lotto

Efekty dla uczestników:
●● poznanie pojęć związanych z matematyką �nansową
●● umiejętność obliczania prawdopodobieństwa z wykorzystaniem  
symbolu Newtona 

dr Mirosława szteMBerg- 
lewanDowska – adiunkt w Kate-
drze Ekonometrii i Informatyki.

Zakres tematyczny warsztatów  „na zamówienie”:

• matematyka w życiu codziennym

 
 

Cel realizacji warsztatów:

Dlaczego w krajach bogatych 
zarabia się więcej niż w Polsce?

●● wyjaśnienie przyczyn różnic w dochodach obywateli krajów bogatych  
i biedniejszych

Efekty dla uczestników:
●● umiejętność rozpoznania kluczowych zagadnień dotyczących źródeł dochodów  
w skali kraju i społeczeństwa 

dr arkaDiusz ŻaBiński – adiunkt  
w Katedrze Ekonomii i Polityki Ekono-
micznej

dr Michał sosnowski – adiunkt  
w Katedrze Ekonomii i Polityki Ekono-
micznej• dochód narodowy

• wzrost gospodarczy
• innowacyjność
• konkurencyjność

Zagadnienia 
kluczowe:

Zakres tematyczny warsztatów  „na zamówienie”:
• ekonomia
• polityka gospodarcza
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Zagadnienia 
kluczowe:

Zakres tematyczny warsztatów  „na zamówienie”:

• prawo turystyczne
• menedżer z zasadami – savoir-vivre w turystyce

dr Piotr gryszel – adiunkt w Kate-
drze Marketingu i Zarządzania Gospo-
darką Turystyczną. Czynny przewodnik 
górski sudecki, przewodnik praski, pilot 
wycieczek współpracujący z wieloma 
biurami podróży. Wykorzystuje wiedzę 
teoretyczną w praktyce. 

Cel realizacji warsztatów:
●● wskazanie tradycji kulinarnych Karkonoszy i Dolnego Śląska
●● wskazanie możliwości wykorzystania tradycji kulinarnych we współczesnej 
kuchni oferowanej turystom

• co jadano dawniej w Karkonoszach 
     i na Dolnym Śląsku?  
• jak wyglądała oferta dawnej 
    gastronomii? 
• co jest wyróżnikiem kuchni 
    Karkonoszy i Dolnego Śląska? 
• jak tworzyć współczesną ofertę 
   gastronomiczną? 

●● zapoznanie się z zapomnianymi tradycjami kulinarnymi regionu
●● umiejętność wykorzystania tradycyjnych potraw w budowaniu oferty kulinarnej 
regionu
●● wzbudzenie „poprawnych“ nawyków żywieniowych

Efekty dla uczestników:

Cel realizacji warsztatów:

Nowe trendy  
na rynku turystycznym  
– jak zarabiać na turystyce?

●● wykazanie wpływu turystyki na lokalną gospodarkę
●● wskazanie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na lokalnym rynku 
turystycznym

• trendy ekonomiczne, demogra�czne,    
     społeczne na rynku turystycznym
• postrzeganie zachowań turystów  
     i dopasowywanie  do nich oferty  
     turystycznej na rynku
• jak wyprzedzić konkurencję

Efekty dla uczestników:
●● umiejętność postrzegania zjawiska podróżowania w aspekcie gałęzi gospodarki  
i możliwości czerpania dochodów
●● umiejętność śledzenia trendów rynkowych i dopasowywania do nich swej  
działalności gospodarczej na rynku turystycznym

 
 

Zagadnienia 
kluczowe:

Zakres tematyczny warsztatów  „na zamówienie”:

• prawo turystyczne
• menedżer z zasadami – savoir-vivre w turystyce

dr Piotr gryszel – adiunkt w Kate-
drze Marketingu i Zarządzania Gospo-
darką Turystyczną. Czynny przewodnik 
górski sudecki, przewodnik praski, pilot 
wycieczek współpracujący z wieloma 
biurami podróży. Wykorzystuje wiedzę 
teoretyczną w praktyce. 

Tradycje kulinarne Karkonoszy
i Dolnego Śląska
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Cel realizacji warsztatów:

Logistyka  
z LEGO

●● przedstawienie istoty planowania potrzeb materiałowych – MRP 
●● opracowanie struktury produktu z wykorzystaniem klocków LEGO

dr toMasz kołakowski – doktor nauk 
ekonomicznych. Adiunkt w Katedrze Zarzą-
dzania Strategicznego i Logistyki na Uniwer-
sytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Za-
interesowania naukowe obejmują: analizę 
i ocenę projektów gospodarczych (głównie 
w obszarze logistyki, turystyki, rewitalizacji), 
zarządzanie projektami, zarządzanie strate-
giczne, logistykę w nietypowych zastosowa-
niach. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji  
w tym zakresie. 

• MRP
• struktura produktu
• logistyka wewnętrzna

Efekty dla uczestników:
●● poznanie metody MRP
●● umiejętność prawidłowego opracowywania struktury produktu

Logistyka 

 
 

Cel realizacji warsztatów:

Zarządzanie zespołem

●● przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności w celu zbudowania  
kompetencji w zakresie skutecznego zarządzania zespołem

• zarządzanie zespołem
• budowanie zespołu
• rozwiązywanie kon�iktów w zespole
• mechanizmy grupowe

Efekty dla uczestników:
●● uczestnik szkolenia pozna teorie, zasady i metody pracy zespołowej  
oraz zarządzania grupą ludzi 
●● uczestnik szkolenia nabędzie umiejętność współdziałania z innymi  
w roli zarówno członka jak i lidera zespołu 
●● uczestnik szkolenia wie, rozumie i potra� skutecznie zarządzać zespołem

dr hab. agnieszka JagoDa, prof. 
nadzw. UE – profesor w Katedrze Zarzą-
dzania Strategicznego i Logistyki. Absol-
wentka Szkoły Trenerów. Wykładowca  
i trener. 

Zagadnienia 
kluczowe:

Zakres tematyczny warsztatów  „na zamówienie”:

• organizacja pracy
• zarządzanie ludźmi

dr MaJa kiBa-Janiak – doktor nauk eko-
nomicznych. Adiunkt w Katedrze Zarządzania 
Strategicznego i Logistyki na Uniwersytecie 
Ekonomicznym we Wrocławiu. Zainteresowa-
nia naukowe obejmują: logistykę i zarządzanie 
łańcuchem dostaw ze szczególnym uwzględ-
nieniem zastosowania nowoczesnych tech-
nologii informacyjnych oraz logistykę miejską  
z perspektywy zarządzania miastem. Jest au-
torką kilkudziesięciu publikacji naukowych,  
w tym w dużej mierze międzynarodowych. 

Zagadnienia 
kluczowe:

Zakres tematyczny warsztatów  „na zamówienie”:
• logistyka miejska
• analiza i planowanie projektów gospodarczych
• podstawy zarządzania projektami
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Cel realizacji warsztatów:

Tworzymy firmę – gra biznesowa

●● próba scharakteryzowania i przybliżenia informacji i wiedzy o organizacjach

• organizacja
• zarządzanie
• zjawiska zachodzące wewnątrz   
    organizacji i w jej otoczeniu 
 

Efekty dla uczestników:
●● umiejętność rozpoznawania różnych form organizacyjno-prawnych organizacji  
oraz poznanie różnorodności zjawisk w nich zachodzących 

Zagadnienia 
kluczowe:

Zakres tematyczny warsztatów  „na zamówienie”:

• diagnoza satysfakcji pracowników przedsiębior-
stwa X oraz podjęcie próby stworzenia opyt-
malnych rozwiązań w obszarze zde�niowanych 
problemów

• stres – czy można z nim żyć?

dr MaJa Jokiel – adiunkt w Katedrze 
Nauk o Przedsiębiorstwie. Ekspertka 
w komisjach oceny wniosków bizne-
sowych. Współpracuje z organizacjami 
pozarządowymi, wspierającymi zapo-
bieganie wykluczeniu społecznemu. 
Trenerka biznesowa. 

Cel realizacji warsztatów:

Negocjacje – fakty i mity

●● wskazanie ważności i przydatności nauki technik negocjacyjnych  
w życiu prywatnym i zawodowym

• negocjacje
• asertywność
• uległość
• agresja 

Efekty dla uczestników:
●● umiejętność stosowania sztuk i technik negocjacyjnych

Zagadnienia 
kluczowe:

Zakres tematyczny warsztatów  „na zamówienie”:

• diagnoza satysfakcji pracowników przedsiębior-
stwa X oraz podjęcie próby stworzenia opyt-
malnych rozwiązań w obszarze zde�niowanych 
problemów

• stres – czy można z nim żyć?

dr MaJa Jokiel – adiunkt w Katedrze 
Nauk o Przedsiębiorstwie. Ekspertka 
w komisjach oceny wniosków bizne-
sowych. Współpracuje z organizacjami 
pozarządowymi, wspierającymi zapo-
bieganie wykluczeniu społecznemu. 
Trenerka biznesowa. 

Tworzymy firmę – gra biznesowa
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Cel realizacji warsztatów:
●● wyjaśnienie czym są katastrofy, zaprezentowanie ich podziału, charaktery-
styka konsekwencji kataklizmów dla społeczeństwa, gospodarki i infrastruk-
tury. Przedstawienie wybranych katastrof oraz ich znaczenia dla poszkodo-
wanych społeczności

Zagadnienia 
kluczowe:

• katastrofy i ich podział 
• skutki katastrof naturalnych
• przeciwdziałanie skutkom 
    katastrof naturalnych

Efekty dla uczestników:
●● zaznajomienie z problematyką katastrof we współczesnym świecie
●● uświadomienie sobie skali oddziaływania katastrof naturalnych  
na rzeczywistość społeczno-gospodarczą
●● zaznajomienie z mechanizmami przeciwdziałania negatywnym skutkom  
katastrof naturalnych

dr JakuB Marcinkowski – asystent 
w Katedrze Zarządzania Strategicznego 
i Logistyki. Absolwent Wydziału Ekono-
mii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej 
Górze. Autor publikacji z zakresu logi-
styki humanitarnej i humanitarnego 
łańcucha dostaw.

Zakres tematyczny warsztatów  „na zamówienie”:
• logistyka humanitarna
• humanitarny łańcuch dostaw
• wpływ katastrof naturalnych na rzeczywistość   
    społeczno-gospodarczą
• zarządzanie łańcuchem dostaw
• logistyka w nietypowych zastosowaniach

Konsekwencje kataklizmów. 
Czy jest nadzieja na lepszą 
przyszłość? 

 
 

Cel realizacji warsztatów:

ABC prowadzenia działalności 
gospodarczej

●● wskazanie możliwości i trudności zakładania i prowadzenia  
działalności gospodarczej

Efekty dla uczestników:
●● umiejętność zakładania i poruszania się w sferze małego przedsiębiorstwa,  
przedsiębiorczości oraz likwidacja barier niepewności w tym obszarze

dr MaJa Jokiel – adiunkt w Katedrze 
Nauk o Przedsiębiorstwie. Ekspertka 
w komisjach oceny wniosków bizne-
sowych. Współpracuje z organizacjami 
pozarządowymi, wspierającymi zapo-
bieganie wykluczeniu społecznemu. 
Trenerka biznesowa. 

• przedsiębiorczość
• przedsiębiorstwo małe / duże
• przedsiębiorca 

Zagadnienia 
kluczowe:

Zakres tematyczny warsztatów  „na zamówienie”:
•  diagnoza satysfakcji pracowników przedsiębior-

stwa X oraz podjęcie próby stworzenia opyt-
malnych rozwiązań w obszarze zde�niowanych 
problemów

• stres – czy można z nim żyć?



19

 
 

Cel realizacji warsztatów:
●● przygotowanie ścieżki kariery zawodowej. Uczestnik warsztatu będzie mógł  
na podstawie własnych talentów, pasji oraz zasobów opracować ścieżkę  
zawodową na najbliższe kilka lat z uwzględnieniem wyboru uczelni,  
przykładowego  miejsca pracy

• kariera
• osobisty rozwój
• ścieżka kariery zawodowej
 

Efekty dla uczestników:
●● pogłębiona wiedza o swoich zawodowych preferencjach  
z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji w postaci  
opracowanej ścieżki kariery zawodowej

Zagadnienia 
kluczowe:

Zakres tematyczny warsztatów  „na zamówienie”:

• rozwój osobisty
• komunikacja interpersonalna
• integracja zespołów pracowniczych
• techniki radzenia sobie ze stresem
• zarządzanie czasem

dr agnieszka PołoMska-Jasienowska 
– starszy wykładowca w Katedrze Nauk  
o Przedsiębiorstwie, trenerka biznesu, psycho-
terapeutka, tutor w trakcie szkolenia. 

 
 

Cel realizacji warsztatów:
●● określenie znaczenia logistyki w dystrybucji pomocy, zde�niowanie działań 
podejmowanych przed, w trakcie i po wystąpieniu kataklizmu, 
charakterystyka podstawowych podmiotów zaangażowanych w udzielanie 
wsparcia poszkodowanym mieszkańcom, perspektywy na przyszłość

Zagadnienia 
kluczowe:

• logistyka humanitarna
• podmioty pomocy humanitarnej
• operacje logistyczne

Efekty dla uczestników:
●● zaznajomienie z problematyką dystrybucji pomocy potrzebującym  
w warunkach katastrof naturalnych
●● uświadomienie sobie skali podejmowanych przedsięwzięć prewencyjnych,  
reakcyjnych i rekonstrukcyjnych
●● zaznajomienie z szeroką gamą podmiotów zaangażowanych w udzielanie  
pomocy potrzebującym

dr JakuB Marcinkowski – asystent 
w Katedrze Zarządzania Strategicznego 
i Logistyki. Absolwent Wydziału Ekono-
mii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej 
Górze. Autor publikacji z zakresu logi-
styki humanitarnej i humanitarnego 
łańcucha dostaw.

Zakres tematyczny warsztatów  „na zamówienie”:
• logistyka humanitarna
• humanitarny łańcuch dostaw
• wpływ katastrof naturalnych na rzeczywistość   
    społeczno-gospodarczą
• zarządzanie łańcuchem dostaw
• logistyka w nietypowych zastosowaniach

Logistyka w warunkach 
kataklizmów. Czy jest potrzebna?

Quo vadis  
moja kariero zawodowa?
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Cel realizacji warsztatów:

Jak skutecznie 
promować firmę?

●● uświadomienie konieczności promowania �rmy
●● cele promocji �rmy
●● gwiazdy show biznesu i sportu a promocja �rmy
●● promocja a media społecznościowe

Efekty dla uczestników:
●● umiejętność dostrzegania konieczności promowania �rmy
●● umiejętność śledzenia trendów rynkowych i dopasowywania do nich  
aktywności promocyjnej �rmy

dr Piotr zawaDzki – adiunkt  
w Katedrze Marketingu i Zarządzania 
Gospodarką Turystyczną. Specjalizuje 
się w zagadnieniach związanych z mar-
ketingiem i rynkiem mediów, jak również 
w problematyce wykorzystania mediów 
w działalności komercyjnej przedsię-
biorstw oraz promocji regionów.

• promocja
• reklama
• telewizja
• media społecznościowe

Zagadnienia 
kluczowe:

Zakres tematyczny warsztatów  „na zamówienie”:

• promocja turystyki

 
 

Cel realizacji warsztatów:

Czy trzeba promować 
miasto?

●● uświadomienie konieczności promowania miasta
●● prezentacja i cele CITYPLACEMENT
●● gwiazdy show biznesu i sportu a promocja miasta
●● wyjaśnienie celów promocji turystyki w mieście i regionie

Efekty dla uczestników:
●● umiejętność dostrzegania konieczności promowania miast i regionów
●● umiejętność śledzenia trendów rynkowych i dopasowywania  
do nich aktywności promocyjnej miast i regionów turystycznych 

dr Piotr zawaDzki – adiunkt  
w Katedrze Marketingu i Zarządzania 
Gospodarką Turystyczną. Specjalizuje 
się w zagadnieniach związanych z mar-
ketingiem i rynkiem mediów, jak również 
w problematyce wykorzystania mediów 
w działalności komercyjnej przedsię-
biorstw oraz promocji regionów.

• promocja
• turystyka
• miasto
• region
• cityplacement

Zagadnienia 
kluczowe:

Zakres tematyczny warsztatów  „na zamówienie”:

• promocja turystyki
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Cel realizacji warsztatów:

Kreatywność – słowotwórstwo  
w języku angielskim

●● przedstawienie potencjału drzemiącego w słowotwórstwie języka angielskiego 
●● poznanie siły własnego kreatywnego umysłu 
●● uczenie się nowego słownictwa w języku angielskim w bardziej efektywny  
i przyjemny sposób dzięki wykorzystaniu intuicji językowej

• przedrostki (pre�xes)
• przyrostki (su�xes)
• części mowy
• intuicja językowa 

Efekty dla uczestników:
●● poznanie procesów słowotwórczych 
●● wytworzenie i doskonalenie intuicji językowej 
●● rozbudowanie zasobów słownictwa

Zakres tematyczny warsztatów  „na zamówienie”:

• język angielski
• słowotwórstwo
• realioznawstwo
• anglicyzmy

mgr iwona BoŻyDaJ-Jankowska 
– pracownik Studium Języków Obcych 
na Wydziale Ekonomii, Zarządzania  
i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersy-
tetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 
Starszy wykładowca języka angielskie-
go. Licencjonowany egzaminator TELC  
(A1-C1). Egzaminator państwowy egza-
minu maturalnego.

Zagadnienia 
kluczowe:



Zacznij podróż 
NA JEDNYM Z NAJLEPSZYCH WYDZIAŁÓW W POLSCE

Wybierz warsztat 
z „Katalogu warsztatów” . 

Otrzymasz wiedzę praktyczną  
i teoretyczną z obszarów ekonomii, 

zarządzania i turystyki

Zostań stażystą 
w jedynej w Polsce Wirtualnej 

Studenckiej Firmie Konsultingowej 
V-Student Consulting

Poczuj się jak nasi Absolwenci 
– odbierz swoje świadectwo 
w murach naszego Wydziału

Jeszcze w trakcie nauki w szkole, 
uczęszczaj na wybrany wykład 

akademicki i zalicz pierwszą 
w życiu sesję

Weź udział w wykładach 
otwartych prowadzonych 

przez wybitnych naukowców, 
przedstawicieli świata polityki 

i biznesu

Oglądaj on-line najciekawsze 
wykłady i wywiady przygotowane 

specjalnie dla Ciebie

Bierz aktywny udział 
w życiu studenckim

JUŻ TERAZ

Zostań 
studentem ●● www.ezit.ue.wroc.pl

Zacznij  studia. Zdobądź  tytuł
licencjata | magistra  

www.ezit.ue.wroc.pl

Wybierz kierunek
dla siebie!

Warto 
nas mieć 

w swoim CV



NA JEDNYM Z NAJLEPSZYCH WYDZIAŁÓW W POLSCE

Zacznij  studia. Zdobądź  tytuł
licencjata | magistra  

www.ezit.ue.wroc.pl

Wybierz kierunek
dla siebie!

ZaZaZ cznij  cznij  cznij studia. ZdobZdobZ ądź  dź  dź ttytułytułytułytułytułytuł
licencjata | magistrra  a  

www.ezit.ue.w.ezit.ue.w.ezit.ue.wrroc.pl

Warto 
nas mieć 

w swoim CV



●● www.ezit.ue.wroc.pl/vsc

W WIRTUALNEJ
STUDENCKIEJ

FIRMIE
KONSULTINGOWEJ

Zacznij staż



Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki 
w Jeleniej Górze
ul. Nowowiejska 3
58-500 Jelenia Góra
tel. +48 75 75 38 246 
tel. +48 75 75 38 293

magdalena.panasiuk@ue.wroc.pl
www.ezit.ue.wroc.pl

Otwieramy
NOWE ŚCIEŻKI

KARIERY
ezit.ue.wroc


