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Harmonogram imprez festiwalowych  
na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ 

w dniu 9 kwietnia 2014r. (środa) 
 
 

Godz. 9.50-10.35 
 

Czy kwadrat może być kołem? Ciekawostki matematyczne 
Wykład będzie prezentował kilka ciekawostek matematycznych, aby zainteresować młode osoby 
matematyką oraz zachęcić do poszerzania swojej wiedzy poza ramy szkolne.  
Limit miejsc: 70 
 
Zarządzanie stresem, czyli jak budować wewnętrzną siłę? 
Ze stresem mamy do czynienia często, a pojawiające się przed nami wyzwania zmuszają do 
radzenia sobie z nim. Wyzwania te są różnego rodzaju – od przygotowania śniadania (to też 
wyzwanie! – zwłaszcza w poniedziałkowy, listopadowy ranek) do zdania egzaminu maturalnego, na 
który składają się liczne pomniejsze wyzwania. Wobec tego, mówiąc o stresie, nie sposób uniknąć 
banalnych stwierdzeń, że mamy z nim do czynienia na co dzień. Jednak nie można pozwolić na 
uznanie go za zjawisko tak naturalne, jak np. oddychanie. Stres bagatelizowany prowadzić może 
do groźnych chorób, dlatego wiedza o nim jest niezbędna każdemu. 
Sposoby redukowania stresu stanowią jeden z często poruszanych tematów szkoleń dla różnych 
grup ludzi (przede wszystkim zawodowych). Również młodzi ludzi podlegają stresowi. Niniejsze 
interaktywne warsztaty poświęcone są zjawisku stresu, jego rozumieniu, przebiegowi oraz 
sposobom radzenia sobie z nim. Poza teoretycznymi rozważaniami, przedstawione zostaną 
praktyczne porady i techniki pozwalające na zmniejszenie doświadczanego stresu.  
Limit miejsc: 20 
 
Gra rynkowa BAS (bid, ask, spread), czyli jak działa rynek OTC 
1. Czy chcesz poznać, jak jest zorganizowany i jak działa rynek pozagiełdowy (tzw. rynek OTC, 

over the counter)? 
2. Czy chcesz poznać konsekwencje zachowań ludzi dla kształtowania cen na tym rynku (tzw. 

price discovery)? 
3. Czy chcesz na 45 min stać się animatorem i traderem w jednej osobie? 
4. Czy chciałbyś wziąć udział w interaktywnej grze, naśladującej podejmowanie decyzji 

inwestycyjnych? 
Jeśli tak, skorzystaj z tego zaproszenia. 
Limit miejsc: 30 
 
Logistyka produkcji, planowanie produkcji  
Warsztaty mają na celu zapoznanie licealistów z zagadnieniem logistki produkcji, planowaniem 
produkcji, zasad sterowania przepływem materiałów i surowców w przedsiębiorstwie, a także 
przybliżenie problematyki harmonogramowania czasu pracy urządzeń i personelu logistycznego na 
wydziałach produkcyjnych. Warsztaty będą prowadzone z wykorzystaniem ćwiczeń praktycznych, 
dyskusji a także prac zespołowych.  
Limit miejsc: 30 
 
„Gender”, czyli płeć społeczno-kulturowa  
Warsztaty prezentują w przystępny sposób problematykę tzw. płci społeczno-kulturowej,  
z uwzględnieniem medialnego wizerunku ról płciowych.  
Limit miejsc: 20 
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Godz. 10.40-11.10 
 

 

Spotkanie z władzami Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ 

 
 

Godz. 11.15-12.00 
 

Jak prostymi metodami ocenić pomysł na biznes? 
Wykład, którego zadaniem jest pokazanie młodzieży, jak za pomocą prostych narzędzi matematyki 
finansowej można ocenić efektywność finansową planowanego przedsięwzięcia. Omawiane metody 
(NPV, IRR, PI, MIRR i inne) są relatywnie proste. Do ich zrozumienia wystarczą wiadomości  
z matematyki na poziomie szkoły średniej. Wykład będzie wzbogacony licznymi przykładami, 
również odnoszącymi się do definicji prawdopodobieństwa, jaką znają licealiści (tzw. 
prawdopodobieństwa klasycznego). Wykład może być wzbogacony o ćwiczenia w grupach, 
polegające na ocenie zadanego z góry projektu inwestycyjnego. 
Limit miejsc: 70 
 
Planowanie kariery zawodowej 
Podczas warsztatów młodzież dowie się o możliwościach znalezienia zatrudnienia, praktyk, 
wolontariatu i stażu. Uczestnicy nauczą się przygotowywać profesjonalne dokumenty aplikacyjne  
i zdobędą kluczowe informacje o tym, jak dobrze zaprezentować się podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej.  
Limit miejsc: 35 
 
"Inny nie znaczy gorszy" - o stereotypach i uprzedzeniach 
Celem warsztatu jest kształtowanie wśród młodzieży postaw otwartości, ukazanie wartości  
i znaczenia różnorodności. Podczas zajęć młodzi ludzie będą mogli również wzmocnić swoje 
umiejętności uczestnictwa w dyskusji i wypowiadania się na forum grupy, wyrażania własnego 
zdania oraz wczuwania się w potrzeby i uczucia innych ludzi.  
Limit miejsc: 20 
 
Gra rynkowa BAS (bid, ask, spread), czyli jak działa rynek OTC  
1. Czy chcesz poznać, jak jest zorganizowany i jak działa rynek pozagiełdowy (tzw. rynek OTC, 

over the counter)? 
2. Czy chcesz poznać konsekwencje zachowań ludzi dla kształtowania cen na tym rynku (tzw. 

price discovery)? 
3. Czy chcesz na 45 min stać się animatorem i traderem w jednej osobie? 
4. Czy chciałbyś wziąć udział w interaktywnej grze, naśladującej podejmowanie decyzji 

inwestycyjnych? 
Jeśli tak, skorzystaj z tego zaproszenia. 
Limit miejsc: 30 
 
Jak grać, żeby wygrać?  
W trakcie wykładu na temat teorii gier, oprócz zagadnień teoretycznych, słuchacze będą mogli 
uczestniczyć w ciekawych eksperymentach, wplecionych w zajęcia. Dowiedzą się, jak odnaleźć 
zwycięską ścieżkę w prostych grach logicznych i wykorzystać niewiedzę przeciwnika.  
Limit miejsc: 30 
 
 

Godz. 12.05-12.50 
 

Jak to działa? Obalamy mity o produktach bankowych  
Celem spotkania jest przybliżenie w sposób przystępny i atrakcyjny wybranych produktów 
bankowych. Po krótkim wprowadzeniu do zagadnień bankowych, licealiści zostaną podzieleni na 
grupy (4-5 osobowe). Zadaniem każdej z nich będzie „rozrysowanie” konkretnego produktu 
bankowego w formie tzw. mapy myśli (skojarzeń z danym produktem). Nacisk położony będzie na 
praktyczny wymiar warsztatów, poprzez powiązanie produktów bankowych z planowaniem budżetu 
domowego. W dalszej części warsztatów przedstawione będą możliwości oraz pułapki produktów 
bankowych, z uwzględnieniem najczęściej wypowiadanych pod ich adresem mitów. Warsztaty 
urozmaicone zostaną prezentacją 2-3 minutowych filmów edukacyjnych, nakręconych przez 
studentów, na temat prawidłowego korzystania z podstawowych produktów bankowych.  
Limit miejsc: 60 
 
 

Reguły sporów o ważne sprawy 
Dlaczego podczas oglądania programów publicystycznych z udziałem polityków i ekspertów, często 
odnosimy wrażenie, że z tych rozmów nic konkretnego nie wynika? Czy udana debata to taka, 
która prowadzi do kompromisowego rozwiązania problemu? Od czego zacząć debatę? Jakiej 
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retoryki unikać podczas dyskusji o ważnych sprawach? Jak reagować na słowną agresję  
i opanować konflikt? Na przykładzie aktualnych sporów publicznych, uczestnicy warsztatów będą 
mogli krytycznie analizować medialne wypowiedzi polityków i ekspertów oraz wskazywać słabe 
strony tych wystąpień, prowadzące do eskalacji konfliktu. Zadaniem uczestników będzie 
zaplanowanie przebiegu debaty publicznej, sformułowanie argumentów oraz strategii 
opanowywania konfliktu. 
Limit miejsc: 40 
 
 

O komunikowaniu się kobiet i mężczyzn 
Czym jest biolekt? Warsztaty o komunikowaniu się kobiet i mężczyzn. 
Limit miejsc: 15 
 
 

Jak działa giełda transportowa? Warsztaty dla przyszłych logistyków 
W ramach warsztatów koło naukowe OPTEAM przeprowadzi rozgrywkę między uczestnikami 
spotkania za pomocą aplikacji dotyczącej funkcjonowania jednego z najbardziej popularnych 
programów dla branży TSL w Europie ( skrót od słów - transport, spedycja, logistyka), tj.  systemu 
Trans.eu. W warsztatach będzie wykorzystany symulator giełdy transportowej. Aplikacja zawiera 
również panel prowadzącego, który będzie weryfikował aktywność i postępy licealistów wewnątrz 
grupy. Rozgrywka jest formą nauki i zdobywania doświadczenia biznesowego poprzez zabawę. Nie 
ma w niej osób przegranych, a zwycięzcą może zostać każdy, nawet w ostatniej minucie zabawy. 
Limit miejsc: 38 
 
 

Negocjacje w biznesie 
1. Część teoretyczna – krótki wstęp do negocjacji, zaprezentowanie podstawowych technik  

i strategii negocjacyjnych. 
2. Część praktyczna – podział uczestników na drużyny, które będą negocjować ze sobą o konkretne 

dobro – jedna strona kupuje, druga sprzedaje. W materiałach dotyczących tematu negocjacji 
zawarte będą informacje o ofercie, którą każda z drużyn może zaproponować. Znajdą się w nich 
także konkretne cele, które uczestnicy powinni osiągnąć, np. sprzedaż przedmiotu za kwotę 
równą lub wyższą od zadanego limitu, procentowy udział w zyskach itp. 

Limit miejsc: 30 
 

 
 

Godz. 13.15-14.00 
 

Z kalkulatorem na zakupach i nie tylko 
Cel zaproponowanych warsztatów jest dwojaki – z jednej strony jest nim przedstawienie 
zastosowania matematyki w sytuacjach z życia codziennego, z drugiej zaś – ukazanie specyfiki 
prowadzenia zajęć w uczelni. Uczniowie będą uczestniczyć zarówno w wykładzie (40 osób), jak  
i w ćwiczeniach w mniejszych grupach (po 20 osób), dotyczących m.in. obliczenia oprocentowania 
lokat bankowych, kalkulacji rat spłaty kredytu, porównywania ofert kredytowych banków, 
obliczania wartości pieniądza w czasie (tzw. wartości przyszłej i bieżącej). 
Limit miejsc: 40 
 
Rodzinnie przedsiębiorczy - przedsiębiorczo rodzinny 
Przedsiębiorstwa rodzinne stanowią istotną grupę przedsiębiorstw sektora MŚP w większości 
gospodarek na świecie. Również w Polsce, pomimo dość krótkiej historii gospodarki rynkowej, 
widoczne są sukcesy, jakie odnoszą firmy rodzinne. Warto byłoby zatem wiedzieć, które  
z powszechnie znanych krajowych i zagranicznych marek są wytworem przedsiębiorczości 
rodzinnej. Celem wykładu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami, 
związanymi z funkcjonowaniem przedsiębiorczości rodzinnej na rynku. Dodatkowo, uczestnicy będą 
mieli możliwość zaznajomienia się z fazami cyklu życia przedsiębiorstwa rodzinnego i poznania 
dylematów, jakie towarzyszą sukcesji międzypokoleniowej. Wykład będzie zawierał również 
elementy quizów, gier i testów.  
Limit miejsc: 35 
 
 

Godz. 13.15-14.50 
 

Popraw swoją pamięć 
Warsztaty, podczas których uczestnicy nauczą się wykorzystywać swój umysł. Techniki 
pamięciowe, które zostaną przedstawione podczas szkolenia mogą być wykorzystywane 
w praktycznych aspektach życia, w tym w szczególności w nauce. Uczestnicy nauczą się 
zapamiętywać długie listy różnych przedmiotów (nawet w kolejności, w jakiej zostały 
przedstawione lub po kolei), ciągi cyfr, numery telefonów i daty. Uczestnicy warsztatu zobaczą 
pokaz, jak wykorzystując mnemotechniki można zapamiętać rozwinięcie liczby Pi do 50 miejsca po 
przecinku. Szkolenie prowadzone jest w sposób interaktywny, polega na angażowaniu uczestników 
w ćwiczeniach – nikt nie powinien się zatem nudzić. 
Limit miejsc: 20 
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Konkurs na najlepszy pomysł na własną firmę 
Uczestnicy zdobędę podstawową wiedzę i umiejętności, związane z pozyskiwaniem środków na 
rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej. Spotkanie obejmuje następujące części: 
1. Wprowadzenie dotyczące zasad i form prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowania 

biznesplanu oraz źródeł finansowania przed i po założeniu firmy.  
2. Wybór formy i zakresu działalności przedsiębiorstwa. 
3. Warsztaty w grupach 4-5 osobowych, których celem będzie opracowanie biznesplanu. Uczniowie 

będą mieli do dyspozycji komputery z dostępem do Internetu oraz wzory formularzy z układem 
treści, które zawierają podstawowe elementy biznesplanu. Podczas warsztatów będą mogli 
korzystać z pomocy osób prowadzących i konsultować z nimi poszczególne fragmenty pracy. 

4. Ocena prac. Jej przedmiotem będę przede wszystkim realność i oryginalność przedsięwzięcia 
oraz trafność oszacowania kosztów. 

5. Wybór najlepszych prac, które zostaną nagrodzone. 
Limit miejsc: 30 
 
 
Dlaczego handlujemy? 
Głównym celem warsztatów będzie praktyczne pokazanie wpływu posiadanych zasobów na rozwój 
handlu międzynarodowego, którego celem jest maksymalizacja „bogactwa”.  
Licealiści zostaną podzieleni na sześć zespołów – umownych państw. Każe państwo będzie 
posiadało unikalną strukturę zasobów, niezbędnych do produkcji „kształtów”, czyli odpowiednio 
wymiarowanych i precyzyjnie wykonanych kół, prostokątów oraz trójkątów. Będzie je można 
wymieniać u niezależnego „handlowca”, otrzymując za to odpowiednie wynagrodzenie. Każdy  
z zespołów będzie miał za zadanie uzbierać jak największą kwotę.  
Na początku warsztatów przekazane zostaną podstawowe informacje o wspomnianych kształtach, 
ich cenach i głównym celu zabawy. Każdy z zespołów reprezentujących poszczególne państwa 
odkryje, iż bez wymiany posiadanych zasobów niemożliwe jest wzbogacenie się. Zatem sama 
koncepcja handlu i jego warunków będzie musiała pojawić się „oddolnie”. Po upływie około 45 min 
warsztat zostanie zakończony, podliczone zostaną zyski. Następna część zajęć poświęcona zostanie 
omówieniu wyników warsztatów, w połączeniu z wykładem na temat głównych zależności 
kształtujących handel międzynarodowy.  
Limit miejsc: 30 
 
 
 
Godz. 14.05-14.50 
 

 
Procesy ludnościowe a gospodarka  
Celem wykładu będzie uświadomienie młodym ludziom ekonomiczno-społecznych uwarunkowań  
i konsekwencji procesów demograficznych. 
Świadomość zmian w strukturze ludności stanowi podstawę umożliwiającą dokonywanie analizy 
zapotrzebowania na usługi indywidualne i dobra konsumpcyjne. Dzięki wiedzy o kształtowaniu się  
w przyszłości liczby oraz struktury ludności według płci, wieku i rozmieszczenia terytorialnego, 
jesteśmy w stanie m.in.: 

− opracowywać przyszłą politykę ludnościową, 
− opracowywać programy strategiczne rozwoju regionów, 
− ustalić przyszłe rozmiary zasobów pracy, 
− prognozować potrzeby w zakresie budownictwa mieszkaniowego, transportu, szkolnictwa, 

służby zdrowia i wszelkiego rodzaju usług itp. 
Limit miejsc: 70 
 
Symulacja rozprawy sądowej w sprawie przed organami skarbowymi (do godz. 15:05) 
W trakcie symulacji będzie można „od wewnątrz” poznać, na czym polega praca doradcy 
podatkowego w sądzie, za co odpowiada księgowa, a za co właściciel firmy. Sprawa będzie 
dotyczyła niewłaściwego wywiązania się z obowiązków wobec Urzędu Skarbowego. Wszystkich, 
którym przepisy prawa podatkowego wydają się nudne zapraszamy, aby poznał ich nowe oblicze. 
Limit miejsc: 40 
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Konkurs fotograficzny 
 

Dodatkowo, zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym w jednym z dwóch bloków 
tematycznych: 
1. „Odkrywamy ekonomię. Świat jest ekonomiczny”, 
2. „Odkrywamy socjologię. Społeczeństwo to my”. 
Zdjęcia (w liczbie ok. 2-5, w formacie jpg) zgłaszane do konkursu prosimy przesyłać na adres mailowy 
festiwal.eksoc@uni.lodz.pl w terminie do 31 marca 2014 roku, z dopiskiem w tytule „konkurs 
fotograficzny” oraz z numerem bloku tematycznego (1 lub 2). Spośród nadesłanych zdjęć wybrane 
zostaną najciekawsze prace związane z tematyką konkursu. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie 
upominków Autorom nagrodzonych zdjęć odbędzie się 9 kwietnia br. w trakcie spotkania z władzami 
Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego w godzinach 10:40-11:10, w auli T1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
Szczegółowe informacje dotyczące Festiwalu znaleźć można na stronie www.festiwal.lodz.pl 


