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Nazwa WiekOpis Miejsce Godzina Limit Rejestracja

Czy złość piękności szkodzi? Słów 
kilka o emocjach negocjatorów 

Kryptowaluty – nowy pieniądz 
czy wirtualne kasyno? On-line

Загадки "Мастера и 
Маргариты»

Zagadki Mistrza i Małgorzaty 
(wykład w języku rosyjskim)

Jak wygląda warsztat jakościowca, 
czyli o technikach i metodach 
zarządzania jakością

Savoir vivre – Dobre maniery. 
Film na YouTube

Zapoznacie się z emocjami i tym jaką rolę odgrywają w nego-
cjacjach. Jak na pertraktacje wpływa lęk, złość/gniew i ra-
dość. Czy traktować je jako niechciany balast, czy cenny 
kapitał? Czy pokerowa twarz zawsze procentuje? Jak 
konstruktywnie radzić sobie z uczuciami?  Na te i inne pytania 
poszukamy odpowiedzi na wykładzie.

Kryptowaluty są obecnie jednym z najgorętszych tematów 
w ekonomii, finansach, a nawet geopolityce. Jedni postrze-
gają je jako swoisty, nowoczesny i sprawiedliwy pieniądz 
przyszłości oraz szansę na usprawnienie i ustabilizowanie 
współczesnych systemów pieniężnych. Z kolei dla innych 
kryptowaluty – na czele z bitcoinem – to instrument czysto 
spekulacyjny, piramida finansowa i zalążek kolejnego kryzysu 
finansowego. Kto ma rację i czym naprawdę są, a czym nie są, 
kryptowaluty? I czym nigdy nie będą?

Вы узнаете множество интересных фактов о романе и его 
авторе. История создания, прототипы героев, загадки 
романа, его разные интерпретации. Поговорим о зна-
чени библейских глав романа, а также об образе Москвы.  

Dowiesz się wielu nieznanych faktów o powieści i o jej 
autorze. Historia powstania, prototypy bohaterów, zagadki 
w powieści i różne interpretacje. Omówimy znaczenie 
biblijnych rozdziałów powieści i obraz Moskwy.

Na zajęciach młodzież pozna najprostsze metody i techniki 
zarządzania jakością (np. 5S, 5why, diagram Ishikawy) oraz ich 
zastosowanie w praktyce gospodarczej. Wykład zostanie 
uzupełniony o ćwiczenia, których celem będzie zilustrowanie 
możliwości wykorzystania danych metod i technik w życiu 
codziennym.

Jak dobrać odpowiedni ubiór na każdą okazję. Reguły zacho-
wania się przy stole oraz zasady panujące w biznesie.

INTERNET 

Meeting ID: 959 9386 5131
Passcode: 694790

INTERNET
 

Meeting ID: 913 7454 2005
Passcode: 016554

(podcast)

(YouTube)

(YouTube)

https://zoom.us/j/95993865131

https://zoom.us/j/91374542005

festiwal.ue.poznan.pl

festiwal.ue.poznan.pl

festiwal.ue.poznan.pl

11.30-12.15

13.00-13.45

24h

24h

24h

bez limitu

bez limitu

bez limitu

 
bez limitu

 bez limitu 

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

16+

15+

16+

15+

16+
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Nazwa WiekOpis Miejsce Godzina Limit Rejestracja

Ze sztuczną inteligencją za pan 
brat

Audyt wewnętrzny - fakty i mity

Fair Trade, czyli Sprawiedliwy 
Handel. Droga do zrównoważo-
nego rozwoju?

Wycieczki z biura podrózy 
i samodzielne – jak nie dać się 
nabrać?

W ramach wykładu odkryjecie, że sztuczna inteligencja 
zawitała już do wszystkich dziedzin naszego życia oraz że jej 
rola w naszym otoczeniu będzie cały czas wzrastała. Wykład 
będzie prowadzony z perspektywy ekonomistki, która zaj-
muje się oddziaływaniem sztucznej inteligencji na gospo-
darkę.

Kto to jest audytor wewnętrzny? Czym różni się audyt 
wewnętrzny od audytu zewnętrznego? Czy musisz mieć 
wykształcenie ekonomiczne, aby pracować w tym zawodzie? 
Czy audytor wewnętrzny sprawdza tylko finanse? Czy praca 
w audycie wewnętrznym to praca tylko z dokumentami? 
Jakie są kluczowe kompetencje i umiejętności przydatne 
w wykonywaniu tego zawodu? Poznaj fakty i mity o pracy 
audytora wewnętrznego.

Na spotkaniu dowiecie się czym jest Fair Trade czyli 
Sprawiedliwy Handel. Będziemy szukać odpowiedzi, na czym 
polega zrównoważony rozwój, dlaczego jest tak ważny dla 
każdego z nas oraz w jaki sposób Fair Trade się do niego 
przyczynia. Zastanowimy się kto pracuje za 1 euro dziennie 
oraz dlaczego potrzebujemy aż czterech planet. Nauczycie 
się, w jaki sposób rozpoznać w sklepach produkty 
Sprawiedliwego Handlu oraz co każdy z Was może robić, by 
w szkole oraz podczas codziennych zakupów przeciwdziałać 
ubóstwu wielu ludzi na świecie i chronić środowisko.

Chcesz gdzieś wyjechać, ale boisz się, że wybierzesz „zły” 
wyjazd albo przepłacisz? A może chcesz samemu 
zorganizować wycieczkę, ale nie wiesz od czego zacząć? Ten 
warsztat jest dla Ciebie! Pokażemy na co zwracać uwagę przy 
wyborze ofert z biura podróży, a także, co należy sprawdzić, 
gdy sami organizujemy wyjazd, by na przykład w promocyjnej 
cenie… nie znaleźć się w środku huraganu! Na zakończenie, 
sami staniecie przed wyborem i organizacją wycieczki, 
chętni? Zapraszamy!

Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu, budynek A,

 al. Niepodległości 10

aula - godz. 9.00
sala 111 - godz. 10.00

Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu, budynek A,

 al. Niepodległości 10

aula - godz. 11.00
sala 111 - godz. 12.00

Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu, budynek A,

 al. Niepodległości 10

aula - godz. 10.00
sala 111 - godz. 11.00

Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu, budynek A,

 al. Niepodległości 10

sala 111

9.00-9.45 
10.00-10.45

11.00-11.45 
12.00-12.45

10.00-10.45
11.00- 11.45

9.00-9.45

60 os./cykl

60 os./cykl

60 os./cykl

60 os./cykl

TAK

TAK

TAK

TAK

10+

16+

13+

16+
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Nazwa WiekOpis Miejsce Godzina Limit Rejestracja

CV… Co to właściwie jest i czy to 
jest potrzebne?

Pocztówka z UEP

Zarządzanie czasem i jego 
efektywne wykorzystanie

Myślisz o pracy w wakacje? Wiesz, że trzeba napisać CV ale 
nie wiesz od czego zacząć? Weź udział w warsztacie i dowiedz 
się, jak odpowiednio zaprezentować pracodawcy swoje 
zalety i umiejętności! 

Jak miło otrzymać  klasyczną kartkę z pozdrowieniami!  A czy 
wiesz jak ją zaadresować? Zapraszamy na warsztaty pisania 
kartek! W czasie pandemii i ograniczonej możliwości podró-
żowania, zapraszamy do wysłania pocztówki do swoich 
bliskich z wycieczki na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. 
Mamy dla Was piękne kartki z wizerunkiem budynków UEP, 
których autorzy wygrali konkurs plastyczny "Budynek UEP 
Twoimi oczami".

Czas to pieniądz, a więc sztuka dobrego nim zarządzania jest 
umiejętnością niezwykle cenną. Podczas warsztatów 
nauczycie się jak planować swe zajęcia by jak najefektywniej 
wykorzystać ten zasób.

Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu, budynek A,

 al. Niepodległości 10

aula - godz. 12.00

Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu, budynek A,

 al. Niepodległości 10

sala 111 - godz. 8.30
aula - godz. 10.45

Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu, budynek A,

 al. Niepodległości 10

sala 111 - godz. 13.00

12.00-12.45

8.30-9.00
10.45-11.15 

13.00-13.45

60 os./cykl

60 os./cykl

60 os./cykl

TAK

TAK

TAK

14+

10+

14+
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Nazwa WiekOpis Miejsce Godzina Limit Rejestracja

Savoir vivre – dobre maniery

Samoloty pasażerskie wczoraj, 
dziś i jutro

Jak dobrać odpowiedni ubiór na każdą okazję? Reguły zacho-
wania się przy stole oraz zasady panujące w biznesie.

Dowiecie się czym latali pasażerowie dawniej, czym latamy 
dzisiaj i jakie są perspektywy rozwoju samolotów pasażer-
skich na najbliższe dekady. Porozmawiamy o tym, dlaczego 
samoloty pasażerskie unoszą się w powietrzu, jak są 
zbudowane, dlaczego są takie drogie i spalają tyle paliwa 
oraz dlaczego ... spadają.

Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu, budynek A,

 al. Niepodległości 10

sala 111 - godz. 9.00

Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu, budynek A,

 al. Niepodległości 10

aula - godz. 10.00
sala 111 - godz. 11.00

9.00-9.45

10.00-10.45
11.00-11.45

60 os./cykl

60 os./cykl

TAK

TAK

16+

10+
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Nazwa WiekOpis Miejsce Godzina Limit Rejestracja

Audyt wewnętrzny – fakty i mity

Awokado i inne sensacje XXI 
wieku

Poznaj Europę! Stoisko 
europejskie 

Wynagrodzenia bez tajemnic

Kto to jest audytor wewnętrzny? Czym różni się audyt 
wewnętrzny od audytu zewnętrznego? Czy musisz mieć 
wykształcenie ekonomiczne, aby pracować w tym zawodzie? 
Czy audytor wewnętrzny sprawdza tylko finanse? Czy praca 
w audycie wewnętrznym to praca tylko z dokumentami? 
Jakie są kluczowe kompetencje i umiejętności przydatne 
w wykonywaniu tego zawodu? Poznaj fakty i mity o pracy 
audytora wewnętrznego.

W erze Internetu, bardzo szybko rozpowszechniają się różne 
trendy. My chcielibyśmy poruszyć temat tych związanych  
z żywieniem, co więcej porozmawiać o ich ekonomicznej 
perspektywie. Nasze warsztaty postarają się pozwolić 
spojrzeć na popularne zjawiska w taki sposób na jaki na 
codzień nie patrzycie.

Chcecie przekonać się jak dobrze być Europejczykiem i jak 
korzystać ze swoich praw w UE ? Koniecznie odwiedźcie 
wirtualne stoisko europejskie! Zapraszamy dzieci i młodzież, 
rodziców i nauczycieli oraz wszystkie osoby zainteresowane 
zarówno tematyką Unii Europejskiej. Czekają na Was 
europejskie zabawy, konkursy i quizy z nagrodami. 
Sprawdźcie swoją wiedzę i zobaczcie jak interesująca może 
być Unia Europejska!

Obecnie młodzież bardzo szybko rozpoczyna pracę. Firmy 
zawierają z Wami umowy zlecenia, a za kilka lat podpiszecie 
swoją pierwszą umowę o pracę! Jak zatem sprawdzić, czy 
nasza wypłata jest zgodna z tym, co mamy w umowie? Jak 
doprowadzić wartość brutto z umowy do wartości netto? 
Tego dowiecie się przychodząc na nasz warsztat! W trakcie 
spotkania poznacie, jak wygląda rozliczanie umów zlecenia, 
umów o dzieło i umów o pracę, czym jest lista płac, jakie 
zawiera elementy i jakie są Wasze podstawowe prawa zwią-
zane z przelewem wynagrodzenia.

Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu, budynek A,

 al. Niepodległości 10

aula

Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu, budynek A,

 al. Niepodległości 10

aula

Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu, budynek A,

 al. Niepodległości 10

sala 111

Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu, budynek A,

 al. Niepodległości 10

aula - godz. 8.00
sala 111 - godz. 10.00

9.00-9.45

13.00-13.45

8.30-11.00

8.00-8.45
10.00-10.45

60 os./cykl

60 os./cykl

bez limitu

60 os./cykl

TAK

TAK

TAK

TAK

16+

16+

10+

16+
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Podatek – jedyna pewna sprawa 
na tym świecie

Waluty i kryptowaluty

Nie kupuj podróbek

Pocztówka z UEP

W ramach zajęć w krótki i przystępny sposób zostaną 
przedstawione wybrane zagadnienia w bezpośredni sposób 
nawiązujące do sytuacji młodzieży ze szkół średnich, 
dotyczące podatków: od towarów i usług, akcyzowego, 
dochodowego od osób fizycznych, od nieruchomości oraz od 
spadków i darowizn

Waluty i kryptowaluty - za tymi podobnymi nazwami kryje się 
coś zupełnie innego! Co takiego? Jaka jest między nimi 
różnica? O tym przekonacie się podczas tych zajęć. Dowiecie 
się również gdzie, jak i w jakim celu się je stosuje. Ponadto 
poznacie różne ich rodzaje. Zastanowimy się też, czy każde 
państwo musi mieć swoją walutę. Podyskutujemy o tym, czy 
za zakupy możemy płacić w dowolnej walucie lub w krypto-
walucie.

Od zawsze miałeś słabość do kupowania tańszych rzeczy 
różniących się tylko drobnostką od oryginału? Zanim 
następny raz będziesz chciał wydać pieniądze na podróbkę 
zastanów się! Kupując podróbki, tracisz wiele razy! Celem 
prelekcji jest uświadomienie uczniów czym są podróbki, 
dlaczego w obecnych czasach stały się one tak popularne 
i niemalże powszechnie dostępne. Jakie podmioty zyskują na 
podróbkach, a jakie na tym tracą? Jaką rolę w tym procederze 
odgrywają służby specjalne? Na jaką skalę to zjawisko zostało 
rozpowszechnione? Jak działa mechanizm sprzedaży i pro-
dukcji takiego egzemplarzu?

Jak miło otrzymać  klasyczną kartkę z pozdrowieniami!  A czy 
wiesz jak ją zaadresować? Zapraszamy na warsztaty pisania 
kartek! W czasie pandemii i ograniczonej możliwości 
podróżowania, zapraszamy do wysłania pocztówki do swoich 
bliskich z wycieczki na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. 
Mamy dla Was piękne kartki z wizerunkiem budynków UEP, 
których autorzy wygrali konkurs plastyczny "Budynek UEP 
Twoimi oczami".

Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu, budynek A,

 al. Niepodległości 10

sala 111 - godz. 12.00
aula - godz. 14.00

Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu, budynek A,

 al. Niepodległości 10

aula - godz. 11.00
sala 111 - godz. 13.00

Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu, budynek A,

 al. Niepodległości 10

aula

Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu, budynek A,

 al. Niepodległości 10

sala 111 - godz. 9.45
aula - godz. 10.45

sala 114 - godz. 12.45

12.00-12.45
14.00-14.45

11.00-11.45
13.00-13.45

12.00-12.45

9.45-10.15
10.45-11.15
12.45-13.15

60 os./cykl

60 os./cykl

60 os./cykl

60 os./cykl

TAK

TAK

TAK

TAK

10+

14+

14+

10+
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 Mały magazynier

Chemiczne przygody z kroplą 
wody

Czekoladowe wyzwanie smaku

CHIPS MASTER
Wybierz króla słonych przekąsek 

Warsztaty mają na celu przybliżenie pojęcia oraz działania 
sektotów logistyki. Uczestnicy będa mogli wziąć udział w grze 
polegającej na zbudowaniu własnej paletowej jednostki lub 
zaprojektowania własnego magazynu (lub rozłożenia w nim 
towaru).

Będziecie mogli w sposób wielopłaszczyznowy poznać 
właściwości wody. W trakcie warsztatów zapoznacie się 
z umiejętnościami planowania działań badawczych i opisem 
zjawisk zachodzących w przyrodzie związanych z wodą.

Czekolada Gorzka, mleczna, biała. Istnieją dziesiątki smaków
i rodzajów, zaczynając od najprostszych klasycznych smaków 
a kończąc na takich z kawałkami ciastek, czy płynnym 
karmelem. Zastanawiałeś się kiedyś nad tym kto produkuje 
najlepszą czekoladę? Może już masz swojego faworyta, 
a może dasz się zaskoczyć. Podejmij wyzwanie smaku z SKN 
Marketingu Multimedialnego. Warsztaty badania organolep-
tyczne (wyzwanie smaku).

Chipsy paprykowe, cebulowe, klasyczne lub falowane, 
z ziemniaków lub z puree – na rynku są setki przeróżnych 
chipsów, ale które są prawdziwym królem rynku? Pierwsze 
chipsy powstały już w 1853 roku, ale jak smakują dzisiaj 
w dobie masowej produkcji i niesamowitej konkurencji? 
Podejmij wyzwanie smaku (badania organoleptyczne) razem 
z SKN Marketingu Multimedialnego.

Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu, budynek B,

al. Niepodległości 12

sala 114 

Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu, budynek A,

 al. Niepodległości 10

sala .052

Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu, budynek A,

 al. Niepodległości 10

sala .0041

Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu, budynek A,

 al. Niepodległości 10

sala .0041

11.00-11.45
12.00-12.45

9.00-9.45
10.00-10.45

9.00-9.45
10.00-10.45

11.00-11.45
12.00-12.45

15 os./cykl

10 os./cykl

9 os./cykl

9 os./cykl

TAK

TAK

TAK

TAK

12+

10+

10+

10+


