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W maju studenci z całego świata przyjadą 
do Bydgoszczy by w wirtualnej grze zmagać się 
z problemami ekonomicznymi przedsiębiorstwa, 
które działa na realnym rynku. Nowoczesna for-
muła edukacyjna Wyższej Szkoły Gospodarki roz-
wija umiejętności zdobyte podczas zajęć, stano-
wiąc wyjątkowe wyzwanie dla studentów, któ-
rych ambitne plany wiążą się z zarządzaniem 
przedsiębiorstwami, w tym prowadzeniem włas-
nej działalności. Dzięki przedsiębiorczym pasjom 
studentów i wykładowców WSG, Gra w przed-
siębiorstwo odbędzie się już po raz szósty. Po raz 
czwarty – w gronie międzynarodowych Uczelni 
partnerskich WSG.

przeciążenia dróg. Za każdym razem zadanie 
konkursowe stanowi realny problem - dzięki 
temu najlepsze rozwiązania wykorzystywane są 
przez przedsiębiorstwa. To właśnie osadzenie Gry 
w rzeczywistości rynkowej stanowi jeden z jej 
walorów. W trakcie zawodów żadne pomysły nie 
są odrzucane. W różnych krajach podejście do 
stawianego problemu może być bowiem od-
mienne. Każdy etap pracy jest wnikliwie analizo-
wany i stanowi ważną część konkursu.
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Uczestnicy Gry wystąpią w czteroosobo-
wych zespołach. Wykorzystując umiejętności 
pracy w grupie, dążą do optymalnych rozwiązań 
konkursowego zadania. Tworząc strategię firmy, 
sprawdzają swoją kreatywność, umiejętność 
podejmowania decyzji i reagowania na sytuacje 
rynkowe. Ekonomiczne scenariusze zespołów są 
prezentowane przed jury, w skład którego wcho-
dzą międzynarodowi eksperci oraz praktycy biz-
nesu. WSG reprezentują studenci, którzy w uczel-
nianym etapie gry przedstawili najlepsze roz-
wiązania. W poprzednich edycjach Gry przed stu-
dentami postawiono zadanie wprowadzenia 
e-usług, a także zminimalizowanie problemu 

Zespołowy zawrót głowy

Nie tylko dla ekonomistów

Gra nie uczy tylko ekonomii. Studenci 
zyskują doświadczenie w pracy zespołowej. 
Umiejętne dzielenie się zadaniami a następnie - 
właściwa współpraca członków zespołu - są 
często kluczem do sukcesu. Uczestnicy kształtują 
też niezwykle dziś przydatne umiejętności pre-
zentacyjne. Opiekunom Gra pomaga wypraco-
wać uniwersalne podejście do nauczania za-
gadnień ekonomicznych, mające zapewnić 
absolwentom dobrą pozycję na międzynarodo-
wym rynku pracy. 

Gośćmi Międzynarodowej Gry w Przed-
siębiorstwo Wyższej Szkoły Gospodarki byli stu-
denci z: Niemiec, Meksyku, Litwy, Holandii i Szkocji 
oraz studenci przebywający w WSG w ramach 
Programu Erasmus.

Nie samą nauką żyje student

Spotkanie studentów jest doskonałym 
pretekstem do zabawy, zawierania ciekawych 
znajomości i poznawania uroków naszego kraju 
i miasta. Grze towarzyszą pokazy nowoczesnych 
form dydaktycznych i liczne imprezy integracyjne 
w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej WSG.

Międzynarodowa Gra w Przedsiębiorstwo 
odbędzie się w WSG już po raz czwarty. W dniach 
9-13 maja zapraszamy wszystkich, którzy chcą się 
sprawdzić w analitycznym myśleniu, w rozwiązy-
waniu problemów z zakresu zarządzania, marke-
tingu oraz ekonomii.

Szczegóły dotyczące rejestracji, filmy i zdję-
cia z poprzednich edycji znajdują się na stronie 
www.gwp.wsg.byd.pl. 

Nie samą nauką żyje student

Sprawdź czy masz rację

 – zrób symulację!

Zwycięzcy poprzedniej edycji GRY W PRZEDSIĘBIORSTWO

Aula WSG podczas GRY W PRZEDSIĘBIORSTWO
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STUDENCKA STREFA

BIZNESOWA
Studia to najlepszy moment by wkroczyć na właściwą ścieżkę kariery zawodowej. Chcąc 

zdobyć wymarzoną pracę trzeba najpierw nauczyć się poruszać po rynku pracy. Biuro Karier WSG 
działa od 2001 roku. Powstało jako pierwsze w Bydgoszczy, służąc także studentom innych uczelni. 
Nasze kontakty z przedsiębiorcami umożliwią Ci zdobycie już w trakcie studiów kompetencji 
poszukiwanych przez przyszłych pracodawców. Oto nasza oferta:
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indywidualne poradnictwo zawodowe - po-
możemy Ci ustalić predyspozycje zawodowe, 
wskażemy możliwości zdobycia pracy w do-
brej firmie
bezpłatne warsztaty z zakresu aktywnego po-
szukiwania pracy 
coroczne Targi Pracy oraz Akademia Plano-
wania Kariery
„Rozmowy z Pracodawcą” - spotkania z przed-
stawicielami różnych sektorów rynku, które 
umożliwią Ci bezpośredni kontakt z praco-
dawcą
„Bliskie Spotkania z Biznesem” - wykłady 
i konsultacje z ludźmi sukcesu, którzy osią-
gnęli niezależność finansową
program „Wolontariat” - możesz wykazać się 
aktywnością zdobywając cenne doświad-
czenie w organizacji i obsłudze imprez.
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Marzysz o własnej firmie ? Chcesz rozpocząć 
działalność gospodarczą, ale boisz się formal-
ności lub brak Ci pieniędzy na start? Zgłoś się do 
Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości 
przy WSG. Jeśli masz pomysł - pomożemy Ci go 
zrealizować. Działając w Inkubatorze Twoja firma 
będzie zwolniona ze składek na ubez-pieczenie, 
kosztów wynajmu lokalu oraz innych uciążliwych 
opłat. Będziesz mógł bezpłatnie korzystać z 
powierzchni biurowej, telefonu, faksu, 
komputera oraz Internetu. Uzyskasz fa-chową 
pomoc i niezbędne porady prawne, a Biuro 
Projektów Europejskich doradzi Ci, jak sięgnąć po 
środki z funduszy UE. Z naszą pomocą prze-
konasz się, że „nie taki biznes straszny”. 

Szukaj nas w Studenckiej Strefie Biznesowej. 
Idź w stronę sukcesu ! 

Weź udział w grach ekonomicznych, pod-
nieś swoje umiejętności zarządzania finan-
sami - naucz się skutecznie panować nad 
własną sytuacją materialną. U nas poznasz 
ludzi sukcesu, liderów przedsiębiorczości, 
zdobędziesz cenne nagrody w konkursach. 

CASHFLOWKLUB

www.CASHFLOW.wsg.byd.pl

Inkubator
Przedsiębiorczości

www.AIP.byd.pl

możesz
na nas

liczyć !


