
w
w
w
.u
n
i.lo
d
z.p
l

 
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego  

ul. P.O.W. 3/5, PL - 90-255  Łódź, tel. (48) 042-635-53-56, fax. (48) 042-635-40-25 

Harmonogram XIV Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, 

Centrum Informatyczno-Ekonometryczne, 9.04.2014 r. 

 

Zgłoszenia chęci udziału w wybranych imprezach proszę kierować na adres festiwal.eksoc@uni.lodz.pl w terminie do 17 marca 2014 r.  
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o możliwości udziału w imprezie zadecyduje kolejność zgłoszeń. Niektóre z proponowanych wydarzeń mogą zostać odwołane, jeśli liczba 
zgłoszonych uczestników będzie mniejsza od 10. 

  sala E120 sala E206 sala E109 sala OSTC sala E108  sala E204 

9:50 - 10:35 

Czy kwadrat może być 
kołem? Ciekawostki 

matematyczne, 
prow.: dr A. Michalak 

Zarządzanie stresem, 
czyli jak budować 
wewnętrzną siłę? 

prow.: dr A. Rogozińska- 
-Pawełczyk 

„Gender”, czyli płeć 
społeczno-kulturowa, 
prow.: dr I. Desperak,  
dr K. Dzwonkowska- 

-Godula 

Gra rynkowa BAS 
(bid, ask, spread), czyli 
jak działa rynek OTC, 
prow.: dr G. Szafrański 

  
Logistyka produkcji, 

planowanie produkcji, 
prow.: SKN Login 

10:40 - 11:10 Spotkanie z władzami Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ 

11:15 - 12:00 
Jak prostymi metodami 

ocenić pomysł na biznes?  
prow.: dr inż. J. Białek 

Planowanie kariery 
zawodowej,  

prow.: mgr M. Grzelczak 

"Inny nie znaczy 
gorszy" - o stereotypach 

i uprzedzeniach, 
prow.: mgr E. Garncarek 

Gra rynkowa BAS 
(bid, ask, spread), czyli 
jak działa rynek OTC, 
prow.: dr G. Szafrański 

  
Jak grać, żeby 

wygrać? 
prow.: SKN Equilibrium 

12:05 - 12:50 

Jak to działa? Obalamy 
mity o produktach 

bankowych, 
prow.: prof. dr hab.  
M. Marcinkowska 

Reguły sporów o ważne 
sprawy,  

prow.: dr K. Franczak, 
dr M. Nowicka 

O komunikowaniu się 
kobiet i mężczyzn, 

prow.: mgr K. Kostrzewa 
  

Jak działa giełda 
transportowa? 
Warsztaty dla 

przyszłych 
logistyków, 

prow.: SKN Opteam 

Negocjacje w 
biznesie, 

prow.: SKN Equilibrium 

12:55 - 13:10 Przerwa 

13:15 - 14:00 

Z kalkulatorem na 
zakupach i nie tylko, 
prow.: mgr D. Brózda,  

mgr A. Szymańska,  
mgr E. Zalewska 

Rodzinnie 
przedsiębiorczy- 
-przedsiębiorczo 

rodzinny, 
prow.: dr E. Roszko- 

-Wójtowicz Popraw swoją pamięć, 
prow.: mgr D. Majewski 

  
Konkurs na najlepszy 

pomysł na własną 
firmę, 

prow.: dr T. Dorożyński 

Dlaczego 
handlujemy?  

prow.: dr A. Nacewska-  
-Twardowska, SKN Tial 

14:05 - 14:50 
Procesy ludnościowe a 

gospodarka, 
prow.: dr D. Kałuża- Kopias 

Symulacja rozprawy 
sądowej w sprawie przed 
organami skarbowymi, 

prow.: PKN Advisor 
(do 15:05) 

  

15:00-15:45 
Laureaci Nagrody Nobla z ekonomii 2013: Eugene F. Fama, Lars Peter Hansen i Robert Shiller, 

prow.:  prof. dr hab. Jerzy Gajdka (wstęp wolny, sala D208) 


