
                              
12-18 listopada 2012 

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera 
Biuro Karier WSE 

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości WSE 
zapraszają na wydarzenia  

 
Data / Godzina Dla kogo Forma Opis Miejsce 
 
12.11.2012 
9:00-10:30 

 
Uczniowie 
 

 
Wykład 

 
*Przedsiębiorczość w pigułce 
Sebastian Kolisz 
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 
 

 
ul. św. Filipa 25 

sala F1 
 
 
 

 
12.11.2012 
11:30-14:30 
 
 
 

 
Uczniowie 

 
Warsztat/Gra 
(liczba miejsc 
ograniczona) 

 
*Turniej Cashflow – sprawdź swoją 
przedsiębiorczość 
Janusz Różanka 
Doradca finansowy 
 

 
ul. św. Filipa 25 

sala F1 
 

 
12.11.2012 
17:30-19:45 
 
 
 

 
Studenci  
Uczniowie 
Zainteresowani 

 
Wykład  otwarty 

 
*Zagadnienia prawne dotyczące tworzenia 
 i prowadzenia przedsiębiorstw, instytucji 
Marcin Golec 
Prawnik, specjalista ds. prawa gospodarczego 

 
ul. św. Filipa 25 

sala F108 
 
 

 
13.11.2012 
11:30-14:30 
 
 
 

 
Studenci 

 
Warsztat/Gra 
(liczba miejsc 
ograniczona) 

 
*Turniej Cashflow – sprawdź swoją 
przedsiębiorczość 
Janusz Różanka 
Doradca finansowy 
 

 
ul. św. Filipa 25 

sala F1 
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Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości WSE 
zapraszają na wydarzenia  

 
Data / Godzina Dla kogo Forma Opis Miejsce 
 
13.11.2012 
17:30-19:45 
 
 
 

 
Studenci 
Uczniowie 
Zainteresowani 

 
Wykład  otwarty 

 
część 1. Jak pozyskać środki na uruchomienie 
własnej działalności gospodarczej 
część 2. Efektywne techniki i narzędzia prezentacji 
pomysłów 
Marcin Bielówka 
Krakowski Park Technologiczny 
 

 
ul. św. Filipa 25 

sala F108 
 
 

 
13.11.2012 
18:00-20:15 
 
 

 
Studenci 
Uczniowie 
Zainteresowani 

 
Wykład  otwarty 

 
*Praktyczne aspekty inwestowania  
na Giełdzie Papierów Wartościowych 
Roland Ayinda 
Dom Maklerski BDM 
 

 
ul. św. Filipa 25 

sala F1 
 

 
14.11.2012 
13:15-16:15 
 
 
 

 
Studenci 

 
Warsztat/Gra 
(liczba miejsc 
ograniczona) 

 
*Turniej Cashflow – sprawdź swoją 
przedsiębiorczość 
Janusz Różanka 
Doradca finansowy 
 

 
ul. św. Filipa 25 

sala F1 
 
 

 
14.11.2012 
17:30-20:30 
 

 
Studenci 
Uczniowie 
Zainteresowani 

 
Prezentacje 
+ Networking 

 
*Przykłady najlepszych praktyk w oparciu  
o prezentacje zaproszonych firm  
Kamila Golec 
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 
 

 
ul. św. Filipa 25 

sala F1 
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Data / Godzina Dla kogo Forma Opis Miejsce 
 
15.11.2012 
16:45-17:30 
 
 

 
Studenci 
Uczniowie 
Zainteresowani 

 
Wykład  otwarty 

 
*Venture Capital – czy warto, czyli za i przeciw 
Dariusz Bembenek 
Krakowski Park Technologiczny 
 
 

 
ul. św. Filipa 25 

sala F108 
 

 
15.11.2012 
18:00-20:15 

 
Studenci 
Uczniowie 
Zainteresowani 

 
Wykład  otwarty 

 
*Rynki inwestycji alternatywnych 
Przemysław Kowalski 
Kancelaria Finansowa Pyffel&Partners 
 

 
ul. św. Filipa 25 

sala F108 
 

     

 
 

Udział w wydarzeniach ŚTP 2012 wymaga rejestracji.  
Prosimy o przesłanie: tytułu wybranego/ych wydarzenia/ń, imienia i nazwiska, adresu e-mail 

nr. telefonu, oraz w przypadku studentów – nazwę uczelni, w przypadku uczniów – nazwę szkoły 
– do 8 listopada br. – na adres biurokarier@wse.krakow.pl         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:biurokarier@wse.krakow.pl
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zapraszają na wydarzenia  

 
* Opis tematów wydarzeń 

 

 

Przedsiębiorczość w pigułce 
 

Podczas spotkania uczniowie dowiedzą się, czym tak naprawdę jest przedsiębiorczość, dlaczego warto wykształcić w sobie tę cechę jak najwcześniej i zacząć 

interesować się rynkiem pracy i swoją drogą zawodową już od pierwszego roku studiów.  Szkolenie daje motywację do działania i uczy, jak świadomie kształtować 

swoją karierę zawodową. Uświadamia także w bardzo ważnym temacie –  sposobach zarobkowania w Polsce i swoim miejscu na Linii Przynależności Zawodowej 

w kontekście polskiego rynku pracy. Uczestnicy spotkania otrzymają więc w pigułce informacje o tym, jak poruszać się na polskim rynku pracy, jak szukać w sobie 

kreatywności i motywacji oraz jak działać przedsiębiorczo, tak by dobrze wykorzystać swoje pasje i umiejętności, i móc w przyszłości na nich zarobić.  

 

Turniej Cashflow – sprawdź swoją przedsiębiorczość 

Gra Cashflow, która została stworzona przez autora książki "Bogaty ojciec, Biedny ojciec", Roberta Kiyosaki, gwarantuje dobrą zabawę, uczy, inspiruje, łączy 

przyjemne z pożytecznym. Jest to świetny sposób na to, by rozwinąć swoją inteligencję finansową i zaznajomić się z podstawami podejmowania ryzyka w 

inwestowaniu. Gra uczy jak każdy człowiek może osiągnąć finansową niezależność, uczy, jak zbudować przychód pasywny. Uczy, jak zarządzać własnym 

przepływem pieniężnym, jak stworzyć w swoim życiu egzystencję lepszą niż obecna. W CASHFLOW 101 zastosowano unikalną technikę nauki inwestowania – 

model interaktywny. Jest on prosty, ale jednocześnie przynosi maksymalne efekty. Uczy się nie poprzez czytanie czy słuchanie wykładu, ale poprzez symulację 

rzeczywistych zdarzeń. 
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Zagadnienia prawne dotyczące tworzenia i prowadzenia przedsiębiorstw, instytucji 
 

Polskie prawo daje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w kilkunastu różnych formach organizacyjno - prawnych. Która spośród nich daje możliwość 

najniższego opodatkowania zysku? Która zapewnia największe bezpieczeństwo wniesionego wkładu? Jak uchronić się przed nieuczciwym wspólnikiem? Kiedy 

warto założyć jednoosobową spółkę bądź fundację? Odpowiedź na wszystkie te pytania oraz wiele innych znajdzie się w wykładzie pt. „Zagadnienia prawne 

dotyczące tworzenia i prowadzenia przedsiębiorstw, instytucji”.  

 

Praktyczne aspekty inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych 
 

Tematy, które zostaną podjęte w ramach wykładu Praktyczne aspekty inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych: 

jak stworzyć dobry plan inwestycyjny 

jak funkcjonuje rynek kapitałowy w Polsce 

podstawy analizy fundamentalnej 

podstawy analizy technicznej 

 

Przykłady najlepszych praktyk w oparciu o prezentacje zaproszonych firm 
 

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości umożliwiają wszystkim chętnym założenie własnego biznesu w sposób bardzo tani, prosty i mało ryzykowny. To 

sprawia, że wiele osób w Inkubatorach testuje pomysły, sprawdza, co może się sprzedać na rynku, w co warto zainwestować większe fundusze, takie jak dotacja 

czy kredyt. Podczas spotkania przedstawione zostaną ciekawsze pomysły na biznes, jakie zostały rozwinięte w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości w 

Krakowie. Będzie okazja, aby porozmawiać z młodymi osobami, które prowadzą firmę w AIP, zapytać o ich start, o model biznesowy, jaki przyjęli itd. Spotkanie na 

pewno da inspiracje osobom, które dopiero szukają pomysłu na własny biznes oraz motywacje do działania tym, którzy wiedząc już, co chcą robić, odkładają 

decyzję o starcie. 
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Venture Capital – czy warto, czyli za i przeciw 
 

Wykład pt. „Venture Capital – czy warto, czyli za i przeciw” to spotkanie adresowane dla młodych ludzi, którzy myśląc o założeniu własnego biznesu, szukają 

alternatywnych źródeł jego finansowania. W trakcie wykładu omówione zostaną cechy charakteryzujące rynek venture capital, w tym wady i korzyści płynące z 

wyboru tej formy wsparcia. Przedstawione zostaną także fundusze inwestycyjne (fundusze zalążkowe, fundusze venture capital) oraz sieci aniołów biznesu 

funkcjonujące w Polsce.  

 

Rynki inwestycji alternatywnych  

Tematy, które zostaną podjęte w ramach wykładu Rynki inwestycji alternatywnych: 

Abbey Art Found - pierwszy w Polsce fundusz sztuki  

Art Lokata - inwestycje w malarstwo 

fundusz wierzytelności 

fundusz rolny 

cykle koniunkturalne/inwestycje w fundusze 

 


