
 

Oferta Partnerstwa Merytorycznego 
Przedstawiamy Paostwu ofertę współpracy z Kołem Naukowym Strategii Gospodarczej Uniwersytetu 

Warszawskiego w zakresie wsparcia merytorycznego. 

Kim jesteśmy i jaka idea nam przyświeca? 

Koło Naukowe Strategii Gospodarczej Uniwersytetu Warszawskiego powstało w 2000 roku i od 

tamtego czasu jest najaktywniejszą organizacją studencką na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, który 

jest w czołówce polskich instytucji kształcących przyszłych ekonomistów.  

Działamy na rzecz środowiska studenckiego przede wszystkim na Wydziale Nauk Ekonomicznych, 

Wydziale Zarządzania oraz Wydziale Matematyki Informatyki i Mechaniki, a także na innych 

warszawskich szkołach wyższych. 

Działalnośd w KNSG podejmują najaktywniejsi studenci, którzy poprzez pracę w Kole wspomagają 

transfer wiedzy pomiędzy uczelnią i instytucjami istotnymi dla funkcjonowania gospodarki. Nasza 

organizacja umożliwia studentom spotkanie się z profesjonalistami i ekspertami z różnych dziedzin. 

Jesteśmy nastawieni na rozwój osobisty i naukowy członków poprzez zdobywanie nowych doświadczeo 

pod okiem specjalistów. Organizujemy warsztaty oraz spotkania, podczas których poznajemy od 

wewnątrz pracę w korporacjach i instytucjach. Na koordynowane przez nas spotkania zapraszamy ludzi, 

którzy założyli swój biznes, bo wierzymy, że ich sukces będzie dla nas inspiracją do dalszego działania. 

Poznajemy możliwości rozwoju w branży ekonomicznej, finansowej, informatycznej i menedżerskiej. 

Wydajemy także Magazyn Studencki To Zależy, w którym młodzi ekonomiści mają szansę publikowad 

swoje pierwsze prace. Jesteśmy także współorganizatorem Międzyuczelnianego Forum Audytu  

i Konsultingu, którego patronem merytorycznym jest organizacja ACCA Polska.  W tym roku ogromnym 

powodzeniem cieszył się organizowany przez nas SoftSkillsWeek, czyli tydzieo warsztatów poświęconych 

umiejętnościom miękkim, w którym udział wzięło ponad 500 studentów.  

Na czym polega współpraca z KNSG UW? 

Współpraca z Kołem polega na udzieleniu wsparcia merytorycznego w zakresie: 

 Pomocy w pozyskiwaniu prelegentów 

 Doradztwa w kwestiach istotnych dla KNSG (konsultowanie organizowanych wydarzeo, 

pomysłów na rozwój organizacji, uczestnictwa w różnego rodzaju projektach) 

 Objęcia patronatem i promocji wydarzeo organizowanych przez Koło  



 

 Publikacji i recenzji artykułów w wydawanym przez nas magazynie o tematyce ekonomicznej ,,To 

Zależy" oraz objęcia patronatem poszczególnych numerów (http://tozalezy.pl/) 

KNSG UW jako najaktywniejsza organizacja studencka na Wydziale Nauk Ekonomicznych oferuje: 

 Tytuł Partnera Merytorycznego KNSG UW 

 Promowanie Paostwa Instytucji oraz jej działalności na profilu Koła na Facebooku 

(https://facebook.com/knsguw ok. 700 polubieo),jak również na wielu studenckich grupach, 

stronie internetowej oraz tablicach Wydziału Nauk Ekonomicznych UW 

 Kontakt z najaktywniejszymi studentami 

 Zamieszczanie ogłoszeo o praktykach i pracy na stronie KNSG i grupie mailingowej 

 Wzmocnienie pozycji Paostwa Instytucji wśród studentów 

 Promowanie inicjatyw obywatelskich wśród młodych ludzi 

 Logo i notatkę o Paostwa Instytucji  na stronie internetowej KNSG UW (http://knsg.uw.edu.pl/) 

 Bezpłatną możliwośd promowania Instytucji w środowisku akademickim 

Zachęcamy do zawiązania współpracy z nami. Powyższa oferta stanowi jedynie propozycję i jej szczegóły 

zostaną indywidualnie dopasowane do potrzeb Paostwa Instytucji. Wierzymy,  że nasza współpraca 

przyniesie wspólne korzyści wynikające z wymiany wiedzy i doświadczenia.  
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