
 

 

DNI OTWARTE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA 

UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO: 

 

20-21 marca 2017 r. 

GODZINA: 12.00-14.00  

Sopot, ul. Armii Krajowej 101 

 

Wycieczki po wydziale: 

12:00, 12:30, 13:00, 13:00 – zwiedzanie sal dydaktycznych, pracowni komputerowych, auli w 

budynku głównym oraz centrum dydaktyczno-konferencyjnym. W trakcie zwiedzania 

przedstawimy ofertę kształcenia (kierunki, specjalności, profil absolwenta, koła naukowe, 

współpraca zagraniczna, współpraca z przedsiębiorcami). 

Warsztaty w dniu 20.03 godz.12.15 i 13.15: 

Tytuł: „Panie, a na co mi ta reklama – czyli jak nie stać się Januszem na rynku?”  
Opis: Na tych warsztatach uczestnicy poznają praktyczne aspekty z dziedziny marketingu  

(z wykorzystaniem środków reklamowych), tak aby skutecznie rozpocząć własny biznes. 

Dowiedzą się jak  stworzyć skuteczną kampanię nowego produktu oraz będą mogli 

stworzyć własny projekt w oparciu o casestudy.  

Prowadzący: Magdalena Paturalska, KN Pryzmat 



Tytuł: ,,Merczen… jak? Czyli dlaczego nie wybieramy produktów z dolnej półki?” 

Opis: Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z tematyką merchandisingu i 

aranżacji przestrzeni sklepowej. Podczas zajęć każdy z uczestników dowie się  jakie 

zasady stosowane są podczas projektowania przestrzeni sprzedaży oraz rozmieszczenia 

towarów na półkach, a także co sprzedawca chce im przekazać stawiając dany produkt w 

konkretnym miejscu. 

Prowadzący: Dominika Soboń, KN Pryzmat 

 

Warsztaty w dniu 21.03 godz.12.15 i 13.15: 

Tytuł: „Pierwsze kroki na giełdzie” 

Opis: Czy chciałbyś aby pieniądze zarabiały na Ciebie? Wybierając nasze warsztaty 

dowiesz się, w jaki sposób i w jakie produkty zainwestować swoje oszczędności. 

Przedstawimy krok po kroku ścieżkę do bycia prawdziwym inwestorem. Koniec liceum i 

początek studiów to idealny czas na rozpoczęcie przygody z giełdą! 

Prowadzący: Mateusz Kozieł, KN Inwestor 

 

Tytuł: „Trello – Efektywne zarządzanie projektami w pracy i nauce” 

Opis: Warsztaty o tym, jak pracować sprawnie gdy jesteśmy zasypywani zadaniami, 

terminami a przy projektach grupowych panuje chaos i dezinformacja. Trello to: 

- darmowe narzędzie dostępne z poziomu przeglądarki i smartfonu; 

- umożliwia płynne rozporządzanie zadaniami, zarówno tymi indywidualnymi, jak i 

stworzyć wyraźny podział pracy w grupie; 

- przydaje się do zarządzania prywatnymi celami, projektami na studiach, oraz na co 

dzień w pracy; 

- widok Kanban lub Kalendarza dzięki czemu można biegle kontrolować terminy i progres 

prac. 

Prowadzący: KN L!der 

  



ZAPISY NA WARSZTATY:  a.szczepaniak@ug.edu.pl 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska  

także podczas Targów Akademia 2017,  

na Wydziale Prawa i Administracji UG w godz. 09.00 - 14.00!!! 

 


