
Godzina Sala Program

28.03 – WSB Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 238A

9:30-10:00 A118 warsztaty „Motywacja i potrzeby studiowania”

10:00-11:00 A118 warsztaty z symulacją Revas 

11:00-11:30 A118 quiz wiedzy na temat ekonomii, zarządzania i finansów

11:30-12:30 A118 warsztaty „Piramidy finansowe”

10:00-11:00 B202 wykład „Diety roślinne w praktyce – korzyści, zagrożenia i prawidłowe bilansowanie”

11:00-12:00 B202 wykład „Zagadnienia z zakresu psychodietetyki”

12:00-13:00 B202 wykład „Odporność – fakty i mity”

13:00-14:00 B202 wykład „Mikrokontuzje, tejping urazów dla każdego”

14:00-15:00 A203 warsztaty „Mikrokontuzje, tejping urazów dla każdego”

10:30-11:30 B018 prezentacja kierunków: informatyka, logistyka, inżynieria zarządzania, multimedia 
i grafika komputerowa

11:30-13:00 Studio fotogrficzne A102 „lekcja otwarta” w pracowni fotograficznej 

12:30-14:00 Laboratorium grafiki cyfrowej B005 warsztaty w laboratorium grafiki cyfrowej 

13:00-14:30 Pracownia warsztatowa AP13 warsztaty w pracowni warsztatowej 

12:30-14:00 Laboratorium IoT – sala B212  warsztaty w Laboratorium IoT 

12:00-14:00 A210 warsztaty w laboratorium towaroznawstwa

12:30-14:00 B018 warsztaty w laboratorium VR 

11:30-13:00 AP6 warsztaty w laboratorium mechatroniki 

12:00-13:00 B200 wykład „Diggin’ Da Lingo: A Very Short Introduction to American Slang”

13:00-14:00 B003 wizyta w pracowni sensorycznej

14:00-15:00 B003 „Moja przyszłość, moje studia” – support dla przyszłych studentów. Sesja z tutorem 
i doradcą zawodowym dla kandydatów na studia

11:30-12:30 B003 stoisko językowe/sala językowa: angielski, hiszpański i norweski

12:00-13:00 B200 warsztaty „Negocjacje i mediacje – jak się porozumiewać ponad podziałami”

13:00-14:00 B200 wykład „Dezinformacja i fake news – zachowaj czujność w sieci”

10:00-11:00 B200 wykład „Jak naprawdę wygląda studiowanie oraz czego spodziewać się po procesie 
rekrutacji?”

11:00-12:00 B200 wykład „Możliwości i wyzwania podczas programu Erasmus + sesja pytań”

program
na dni otwarte 



29.03 – WSB Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 238A

9:00-10:30 A003 warsztaty State Street – gra symulacyjna „Inwestycje”

10:30-11:30 A003 warsztaty w pracowni sensorycznej 

11:30-12:30 A003 warsztaty z absolwentką kierunku turystyka i rekreacja (obecnie menedżerem 
w hotelu Almond), na temat możliwości budowania kariery dzięki studiom 
na kierunku turystyka

9:30-11:00 A203 warsztat „Poznaj cząsteczkę życia – izolacja DNA”

11:00-12:00 A203 warsztaty „Przygotowanie kul kąpielowych”

13:00-14:00 A203 warsztaty „Zagadnienia kosmetologiczne, diagnostyka cery”

9:00-15:00 AP2 i B009 warsztaty „Zbrodnia i Kara” w laboratorium kryminalistycznym oraz na sali sądowej

10:00-13:00 A118 warsztaty strzeleckie, pokaz broni i konkurs strzelecki

10:00-11:00 B002 wizyta w pracowni sensorycznej

11:00-12:00 B002 „Moja wymarzona szkoła / mój wymarzony nauczyciel” – sesja posterowa, 
warsztaty oraz ewaluacja plakatowa / ankietowa 

12:00-13:00 B002 wizyta w salach językowych: angielskiego, hiszpańskiego i norweskiego

11:30-12:30 B200 wykład „Psychologia relacji – dlaczego relacje są ważne w naszym życiu”

13:00-14:00 B002 warsztaty „Jak przygotować dobre CV”

11:00-14:00 AP 2 (pracownia kryminalistyczna) warsztaty w laboratorium krymianlistycznym

11:00-14:00 B009 warsztaty na sali sądowej

9:00-11:00 A 116 warsztaty strzeleckie, pokaz broni i konkurs strzelecki

10:00-14:00 301 A dyżur prawnika Studenckiej Poradni Prawnej WSB

12:00-13:00 A 002 film dokumentalny plus moderowana dyskusja – współczesne poblemy 
z zakresu praw człowieka

10:00-13:00 B009 warsztaty: „Pamiątki z wakacji – na tropie cennej muszli” – spotkanie 
ze Służbą Celno-Skarbową i Administracją Celno-Skarbową

13:15-14:15 A112 warsztaty: „Na kolacji w Ambasadzie” – o dyplomacji i savoir vivre

30.03 – WSB Gdynia, ul. Śląska 35/37

9:30-10:00 TO107 GD warsztaty „Motywacje i potrzeby studiowania” 

10:00-11:30 TO107 GD warsztaty kół naukowych

11:30-12:00 TO107 GD quiz wiedzy – ekonomia, zarządzanie i finanse

12:00-13:00 TO107 GD warsztaty „Piramidy finansowe”

10:00-13:00 Sala 9 GD warsztaty strzeleckie, pokaz broni i konkurs strzelecki

11:00-12:00 Lab. kryminalistyczne sala 114 warsztaty kryminalistyczne – prezentacja walizek 

10:00-11:00 TO210 GD wizyta w pracowni sensorycznej

11:00-12:00 TO210 GD „Moja wymarzona szkoła / mój wymarzony nauczyciel” – sesja posterowa, 
warsztaty oraz ewaluacja plakatowa / ankietowa 

12:00-13:00 TO210 GD wizyta w sali językowej: angielskiego, hiszpańskiego i norweskiego

10:00-11:00 TO15 GD wykład „Praca psychologa-terapeuty od kulis”

11:00-12:00 TO15 GD wizyta w studiu filmowym w Gdyni

12:00-13:00 TO15 GD wykład „Dezinformacja i fake news – zachowaj czujność w sieci”

9:00-11:00 115 TO warsztaty kryminalistyczne – prezentacja walizek

9:00-11:00 9 TO warsztaty strzeleckie, pokaz broni i konkurs strzelecki

12:00-13:00 113 TO film dokumentalny plus moderowana dyskusja – współczesne poblemy 
z zakresu praw człowieka

13:15-14:15 105 TO warsztaty: „Na kolacji w Ambasadzie” – o dyplomacji i savoir vivre

Dodatkowe strefy / inicjatywy, które funkcjonują przez określony czas i nie są pojedynczym wykładem / spotkaniem / warsztatem

28-29.03 
9:00-12:00

stoisko przed A118  
WSB Gdańsk

stanowisko, gdzie licealiści uzyskają wszelkie informacje na temat kierunku 
i specjalności (finanse i rachunkowość, zarządzanie)

9:00-15:00 A301 
WSB Gdańsk

dyżur prawnika

30.03  
9:00-12:00

TO107 GD 
WSB Gdynia

stanowisko, gdzie licealiści uzyskają wszelkie informacje na temat kierunku 
i specjalności (finanse i rachunkowość, turystyka i rekreacja, zarządzanie)


