Maturzysto! Sam się przekonaj, dlaczego studia na
Uniwersytecie Ekonomicznym są najlepszym wyborem!
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – Filia w Rybniku ma dla Ciebie dwie
propozycje, które pomogą Ci dokonać wyboru Twojej życiowej drogi.

1. Zapraszamy na dwa wykłady otwarte:
 18.03.2022 o godz. 17.00 wykład pt. „Wykorzystanie grywalizacji w drodze do
sukcesu” poprowadzi dr Ewa Wójcik (wykładowca UE)- LINK DO WYKŁADU 1
 25.03.2022 o godz. 17.00 wykład pt. „Stopy procentowe banku centralnego czy kredyt musi być drogi?” poprowadzi dr inż. Tomasz Zieliński (prodziekan,
dyrektor rybnickiej Filii UE) - LINK DO WYKŁADU 2
Aby uczestniczyć w wykładzie wybierz wskazany link. Spowoduje to automatyczne
uruchomienie programu Google Meet. W polu „Twoja nazwa” podaj swoje imię.
Po naciśnięciu przycisku „Chcę dołączyć” znajdziesz się „w sali wykładowej”.
Uczestnicząc w spotkaniu będziesz miał okazję do rozmowy i zadawania pytań.
2.

Przez cały marzec, zgodnie z poniższym harmonogramem, wykładowcy naszej
Uczelni zapraszają do wzięcia udziału w planowych zajęciach ze studentami na
kierunku Finanse i Rachunkowość (1, 2 lub 3 roku). Aby dołączyć do wybranego
spotkania wystarczy wejść (chwilę po planowanym rozpoczęciu) do pliku PLAN
ZAJĘĆ i wybrać udostępniony przez wykładowcę link. Zachęcamy Cię do
aktywnego udziału.

Jeżeli nie działa odwołanie w powyższym tekście, wklej poniższy link do przeglądarki:
LINK DO WYKŁADU 1: https://meet.google.com/fjj-wmdr-rox
LINK DO WYKŁADU 2: https://meet.google.com/bhh-nzia-cbi
PLAN ZAJĘĆ:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AJmT_ayj21RcxTpm1C2Nj83RkHiZYkTs8ShHMSaKGyw/e
dit?usp=sharing

Harmonogram zajęć otwartych w rybnickiej filii Uniwersytetu Ekonomicznego.
Chwilę po planowanym rozpoczęciu zajęć wejdź do pliku PLAN ZAJĘĆ i wybierz
udostępniony przez wykładowcę link.
MAKROEKONOMIA (wykład), dr Magdalena Tusińska,
magdalena.tusinska@uekat.pl
23.03.2022, godz. 11.40-13.10
30.03.2022 godz. 11.40-13.10
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (wykład), dr Maria Gorczyńska, prof. UE,
maria.gorczynska@uekat.pl
16.03.2022, godz. 9.50 -11.30
23.03.2022, godz. 9.50 - 11.30
FINANSE (wykład), dr hab. Blandyna Puszer,
blandyna.puszer@uekat.pl
16.03.2022, godz. 9.50-11.30
30.03.2022, godz. 9.50-11.30
GIEŁDA I RYNKI FINANSOWE (ćwiczenia), dr hab. Blandyna Puszer,
blandyna.puszer@uekat.pl
14.03.2022, godz. 9.50-11.30
GIEŁDA I RYNKI FINANSOWE (wykład), dr hab. Blandyna Puszer,
blandyna.puszer@uekat.pl
16.03.2022, godz. 11.40-13.10
30.03.2022, godz. 11.40-13.10
J. ANGIELSKI W BIZNESIE, dr Ewa Wójcik,
ewa.wojcik@uekat.pl
18.03.2022, godz. 8:00-9:30
ANALIZA I MODELOWANIE RYZYKA FINANSOWEGO dr inż. Tomasz Zieliński,
tomasz.zielinski@uekat.pl
9.03.2022, godz. 13.30-15.10
23.03.2022, godz. 13.30-15.10
29.03.2022, godz. 13.13-15.10
ZAAWANSOWANE WYKORZYSTANIE EXCELA (lab) dr inż. Tomasz Zieliński,
tomasz.zielinski@uekat.pl
08.03, godz. 9.50 - 11.30
15.03, godz. 9.50 - 11.30
ANALIZA FINANSOWA (wykład), dr Katarzyna Olejko,
katarzyna.olejko@uekat.pl
30.03.2022, godz. 9.50–11.20

Skorzystaj z szansy i zostań na chwilę studentem
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – Filia w Rybniku.
Dołącz do naszej rybnickiej społeczności akademickiej.
ZAPRASZAMY!

