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Piotrkowska 266
Łódź
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2018-01-24T08:00:00
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Piotrkowska 266
Łódź
Kolejny dzień otwarty w ramach akcji "Zaplanuj rok z PŁ" poświęcony będzie inżynierii produkcji.
Organizatorem jest Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

Obowiązują zapisy na wszystkie zajęcia, (liczba miejsc ograniczona):
grzegorz.szymanski@p.lodz.pl [1] lub tel. 608 012 819
Harmonogram:
⏰9:00 – 9:45
Facebook i wszystko jasne
(wykład ukazujący zagrożenia FB, najważniejsze punkty regulaminu oraz wiarygodność udostępnianych
informacji), Grzegorz Szymański, Aula 329, Wólczańska 215, B9, max. 168 os.
⏰10:15 – 11:00
Markowy - znaczy jaki?
(wykład - czym jest marka, dlaczego kupujemy produkty markowe i jak ﬁrmy wykorzystują marki w celu
zdobycia klientów), dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk, prof. PŁ i mgr inż. Dagna Siuda, Aula 329,
max. 160 os.
⏰10:15 – 11:00
Kreatywne podejście do wyzwań
(warsztaty pokazujące techniki rozwiązywania problemów inżynierskich), dr A. Pietras, sala OZ-1,
Piotrkowska 266, max. 20 os.
⏰10:15 – 11:00
Negocjować, czy się siłować, oto jest pytanie
(warsztaty pokazujące podstawowe techniki negocjacji), dr Maciej Szczepańczyk, sala OZ-4, Piotrkowska
266, max. 20 os.
⏰10:15 – 11:00
Autoprezentacja, czyli jak dobrze przygotować się do egzaminu ustnego
(techniki poprawnego mówienia i gestykulowania, sposoby poprawy pewności siebie podczas wystąpień
publicznych, podstawowe zasady savoir vivre)

warsztat, Koło Naukowe Experience, sala OZ-6, Piotrkowska 266, max. 30 os.
⏰10:15 – 11:00
Twoja ścieżka kariery
(warsztaty dotyczące właściwego wyboru ścieżki kształcenia), dr inż. J. Wodzińska-Jabłońska, sala OZ-1,
Piotrkowska 266, max. 22 os.
⏰10:15 – 11:00
Komunikacja interpersonalna - słyszeć nie znaczy słuchać, czyli jak komunikować się w sposób
skuteczny
(warsztaty poświęcone najważniejszym aspektom komunikacji interpersonalnej), dr Anna Walecka, sala
OZ-3, max. 20 os.
⏰10:15 – 11:00
Czy wypadek to przypadek?
(warsztaty pokazujące podstawowe techniki badania przyczyn wypadków przy pracy, w domu, na drodze
- a może to wina czarnego kota?), dr inż. Katarzyna Boczkowska, sala 25, Wólczańska 215, max 20 os.
⏰10:15 – 11:00
Skuteczna logistyka produkcji
(Warsztaty pokazujące metody szybszej i skuteczniejszej organizacji produkcji), dr inż. Maciej Bielecki,
sala 32B, Wólczańska 215, max 20 os.
⏰10:15 – 11:00
Magia zabezpieczeń w banknotach
(wykład prezentujący różne rodzaje zabezpieczeń w banknotach), dr inż. Svitlana Khadzhynova, sala
P107, Wólczańska 223, max. 70 os.
⏰10:15 – 11:00
Dlaczego kupujemy?
(warsztat pokazujący różne istotne cechy wpływające na podejmowanie decyzji o zakupie), dr inż.
Aleksandra Makowska, sala 124B, Wólczańska 215, max 30 os.
⏰10:15 – 11:00
Wiele hałasu o nic???
(laboratorium prezentujące nowoczesne metody pomiarowe w akustyce), dr inż. Joanna Kopania, dr inż.
Grzegorz Bogusławski, sala OZ-39, Piotrkowska 266, max 20 os.
⏰10:15 – 11:00
Jak radzić sobie ze stresem?
(warsztaty pokazujące techniki radzenia sobie w sytuacjach stresowych, np. przed maturą), Koło
Naukowe Experience, sala 126, Wólczańska 215, max. 30 os.
⏰10:15 – 11:00
Quiz drużynowy z nagrodami
(drużyny składające się z max. 5 osób odpowiadają na pytania z tematyki przedsiębiorczości,
zarządzania i inżynierii produkcji, zadaniem drużyn jest podanie liczbowej odpowiedzi jak najbliższej
prawidłowej)
Turniej wiedzy liczbowej, Studenci Kół Naukowych, sala OZ-2, Piotrkowska 266, max. 10 5-osobowych
drużyn.
⏰11:15 – 12:00
Wywieranie wpływu na ludzi i obrona przed manipulacją
(wykład wyjaśniający techniki manipulacji), dr inż. Szymon Wierzbicki, Aula 329, Wólczańska 215, max.
168 os.
⏰11:15 – 12:00
Autoprezentacja, czyli jak dobrze przygotować się do egzaminu ustnego (techniki poprawnego

mówienia i gestykulowania, sposoby poprawy pewności siebie podczas wystąpień publicznych,
podstawowe zasady savoir vivre) warsztat, Koło Naukowe Experience, sala OZ-6, Piotrkowska 266, max.
30 os.
⏰11:15 – 12:00
Event marketingu, czyli jak dobrze zorganizować ciekawe wydarzenie (warsztat prezentujący
najważniejsze elementy przygotowania eventu), Koło Naukowe LevepUP, sala 25, Wólczańska 215, max.
20 os.
⏰11:15 – 12:00
Rozkręcamy biznes
(warsztaty dotyczące tworzenia mini biznesplanu), dr inż. J. Królikowski, sala 124B, Wólczańska 215, max.
18 os.
⏰11:15 – 12:00
Wiele hałasu o nic???
(laboratorium prezentujące nowoczesne metody pomiarowe w akustyce), dr inż. Joanna Kopania, dr inż.
Grzegorz Bogusławski, sala OZ-39, Piotrkowska 266, max 20 os.
⏰11:15 – 12:00
Jak radzić sobie ze stresem?
(warsztaty pokazujące techniki radzenia sobie w sytuacjach stresowych, np. przed maturą), Koło
Naukowe Experience, sala 126, Wólczańska 215, max. 30 os.
⏰11:15 – 12:00
Tajemnice znaku wodnego
(Warsztaty pokazujące techniki tworzenia znaków wodnych), Koło Naukowe IPiP, sala P107, Wólczańska
223, max. 20 os.
⏰ ⏰11:15 – 12:00
What do you know about investment?
(wykład wyjaśniający mechanizmy inwestycyjne – wykład w języku angielskim)
Wykład, dr Sebastian Bakalarczyk oraz Koło Naukowe Rainmakers, sala 124B, Wólczańska 215, max 56
os.
⏰11:15 – 12:00
Twoja ścieżka kariery
(warsztaty dotyczące właściwego wyboru ścieżki kształcenia), dr inż. J. Wodzińska-Jabłońska, sala OZ-1,
Piotrkowska 266, max. 22 os.
⏰11:15 – 12:00
Jak wytrenować chat-bota?
(wykład przybliżający chat-boty czyli nowoczesne aplikacje komunikacji w social media), dr inż. Piotr
Józwiak, sala 13, Wólczańska 215, max 68 os.
⏰11:15 – 12:00
Komunikacja interpersonalna - słyszeć nie znaczy słuchać, czyli jak komunikować się w sposób
skuteczny
(warsztaty poświęcone najważniejszym aspektom komunikacji interpersonalnej), dr Anna Walecka, sala
OZ-3, max. 20 os.
⏰11:15 – 12:00
Quiz drużynowy z nagrodami
(drużyny składające się z max. 5 osób odpowiadają na pytania z tematyki przedsiębiorczości,
zarządzania i inżynierii produkcji, zadaniem drużyn jest podanie liczbowej odpowiedzi jak najbliższej
prawidłowej)
Turniej wiedzy liczbowej, Studenci Kół Naukowych, sala OZ-2, Piotrkowska 266, max. 10 5-osobowych

drużyn.
⏰12:15 – 13:00
Zarządzanie czasem przed maturą
(warsztaty pokazujące techniki zarządzania sobą w czasie, kontroli postępów, efektywnego uczenia się),
Koło Naukowe Experience, sala 124B, Wólczańska 215, max. 30 os.
⏰12:15 – 13:00
Financing high-tech start-ups
(wykład o ﬁnansowaniu start-upów w obszarze wysokiej technologii – wykład w języku angielskim), dr
Przemysław Pomykalski, sala 13, Wólczańska 215, max 68 os.
⏰12:15 – 13:00
Jak zmotywować się do nauki przed egzaminem maturalnym?
(warsztaty pokazujące techniki wykorzystania drzemiącego w nas potencjału, automotywacji,
pokonywania własnych słabości), Koło Naukowe Experience, sala OZ-4, Piotrkowska 266, max. 30 os.
⏰12:15 – 13:00
Gra gitara - symulacja działania przedsiębiorstwa
(warsztat pozwalający zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami zarządzania produkcją poprzez
zastosowanie symulacyjnej gry komputerowej), mgr inż. Paulina Krasoń, sala K1, Piotrkowska 266, max
15 os.
⏰12:15 – 13:00
Kupować odpowiedzialnie, czyli jak?
Wykład prezentujący, na czym polega siła współczesnego konsumenta?, dr hab. inż. Małgorzata
Koszewska, Aula 329, Wólczańska 215, B9, max. osób 168.
⏰12:15 – 13:00
Rozkręcamy biznes
(warsztaty dotyczące tworzenia mini biznesplanu), dr inż. J. Królikowski, sala 124B, Wólczańska 215, max.
18 os.
⏰12:15 – 13:00
Quiz drużynowy z nagrodami
(drużyny składające się z max. 5 osób odpowiadają na pytania z tematyki przedsiębiorczości,
zarządzania i inżynierii produkcji, zadaniem drużyn jest podanie liczbowej odpowiedzi jak najbliższej
prawidłowej)
Turniej wiedzy liczbowej, Studenci Kół Naukowych, sala OZ-2, Piotrkowska 266, max. 10 5-osobowych
drużyn.
⏰12:15 – 13:00
Sztuczna inteligencja, miliony czekają na Ciebie
(zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją i jej praktycznym zastosowaniem w obszarze szeroko
pojętej ekonomii), dr inż. T. Jasiński, sala OZ-3, Piotrkowska 266, max. 70 os.
⏰12:15 – 13:00
Jak przygotować się do rozmowy kwaliﬁkacyjnej?
(techniki pomagające wyróżnić się w gronie kandydatów o pracę), Koło Naukowe LevepUP, sala 25,
Wólczańska 215, max. 20 os.
⏰13:15 – 14:00
Personal Brending – promuj siebie to Ty jesteś marką osobistą
(warsztat pokazujący sposoby promocji własnego wizerunku), Koło Naukowe LevepUP, sala 25,
Wólczańska 215, max. 20 os.
⏰13:15 – 14:00
Jak zmotywować się do nauki przed egzaminem maturalnym

(warsztaty pokazujące techniki wykorzystania drzemiącego w nas potencjału, automotywacji,
pokonywania własnych słabości), Koło Naukowe Experience, sala OZ-4, Piotrkowska 266, max. 30 os.
⏰13:15 – 14:00
Zarządzanie czasem przed maturą
(warsztaty pokazujące techniki zarządzania sobą w czasie, kontroli postępów, efektywnego uczenia się),
Koło Naukowe Experience, sala 124B, Wólczańska 215, max. 30 os.
⏰13:15 – 14:00
Gra gitara - symulacja działania przedsiębiorstwa
(warsztat pozwalający zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami zarządzania produkcją poprzez
zastosowanie symulacyjnej gry komputerowej), mgr inż. Paulina Krasoń, sala K1, Piotrkowska 266, max.
15 os.
⏰13:15 – 14:00
Przedsiębiorczość? – jestem na TAK.
(wykład prezentujący, powiązanie innowacyjności oraz przedsiębiorczości), dr Robert Blażlak, Aula 329,
Wólczańska 215, max. osób 168.
⏰13:15 – 14:00
Quiz drużynowy z nagrodami
(drużyny składające się z max. 5 osób odpowiadają na pytania z tematyki przedsiębiorczości,
zarządzania i inżynierii produkcji, zadaniem drużyn jest podanie liczbowej odpowiedzi jak najbliższej
prawidłowej)
Turniej wiedzy liczbowej, Studenci Kół Naukowych, sala OZ-2, Piotrkowska 266, max. dziesięć 5osobowych drużyn.
⏰13:15 – 14:00
Prawdy i mity na temat papieru
(wykład nieznane informacje o papierze, szczególnie w obszarze ekologii), dr hab. Konrad Olejnik, sala
OZ-13, Wólczańska 215, max. osób 68.
⏰13:15 – 14:00
Czy księżyc istnieje? - skąd wiemy, że wiemy, to co wiemy.
(wykład prezentujący podstawowe mechanizmy logiki), dr Joanna Sośnicka, sala 126, Wólczańska 215,
max. osób 55.
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