SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO
OD 1.01.2007 DO 31.12.2007

1. Nazwa SKN: SKN PROFIT Inwestycji Kapitałowych
2. Opiekun (Imię, nazwisko, e-mail): Piotr Stobiecki, piotr.stobiecki@ae.poznan.pl
3. Przewodniczący (Imię, nazwisko, e-mail): Dariusz Zawadka, darek.zawadka@sknprofit.pl
4. Liczba członków: 39
5. Okres obejmujący sprawozdanie (proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź):
 Koło działało cały rok
 Koło jest nowoutworzone (od kiedy działa?) ......................................................................
 koło wznowiło (odwiesiło) swoją działalność w trakcie roku (kiedy?) ......................................
UWAGA! W przypadku koła nowoutworzonego lub takiego, które odwiesiło swoją działalność proszę podać
czy SKN będzie korzystać z dofinansowania ryczałtowego czy opartego na zdobytych punktach.
...................................................................................................................................................
6. Wydarzenia i projekty zrealizowane przez SKN:
Data i miejsce

Wydarzenie – proszę określić typ zgodnie z zasadami

Punkty – proszę

Kwota

wydarzenia

przyznawania środków (lub napisać „inne”, jeśli

podać zgodnie z

dofinansowania z

wydarzenie nie należy do punktowanych) oraz

zasadami

środków AEP

krótko opisać (podać informacje o czynnym udziale

przyznawania

członków koła, np. wystąpienie z referatem, publikacja

środków

recenzowana)
21-22 marzec

Inne. Udział w konferencji poświęconej rynkowi nieruchomości.

231,82

2007
AE Wrocław
26 marzec 2007

Organizacja seminarium. Możliwości pozyskania środków

1 Seminarium

AE Poznań

finansowych na inwestycje z funduszy unijnych w latach 2007 –

ogłoszone było na

2013.

stronie SKN, na stronie
AE Poznań, w
newsletterze AEP.
Udział w nim wzięły
także osoby z poza
Koła(czy seminarium
było otwarte,
ogłoszone? Czy udział
wzięli także członkowie
innych kół?

Marzec 2007
AE Poznań

Publikacja naukowa. „Eurex”. Książka pod red. dr U. Ziarko-Siwek.

3 (proszę podać tytuł i
autora
publikacji)Dariusz
Zawadka – „Eurexk”

CEDEWU rok
wydania 2007
Giełdy kapitałowe w

Europie
Marzec 2007

Publikacja naukowa. „Fundusze Islamskie”. Książka pod red. dr U.

3 (j.w.)Krzysztof Prałat

AE Poznań

Ziarko-Siwek.

– „Fundusze islamskie”
CEDEWU 2007,
„Inwestycje finansowe”
red. K Gabrielczak

Kwiecień 2007

Inne. Udział w akademii tworzenia kapitału III

Kwiecień 2007

Publikacja naukowa (recenzowana) Piotr Bajak„Analiza opcji

3 Inwestor: Rynki

barierowych w Polsce”

finansowe - szanse i
zagrożenia,
doświadczenia
Polskie i zagraniczn
e(w jakiej książce?)
Publikacja naukowa
zawierająca 19
artykułów
uczestników
konferencji jest
samodzielną książką
z własnym numerem
ISBN 9788375180053

17-18 kwiecień

Udział w konferencji z referatem. Piotr Bajak - "Inwestor-rynki

2 Inwestor: Rynki

160,58

2007

finansowe-szanse i zagrozenia, doświadczenia polskie i zagraniczne" finansowe - szanse i

Szczecin

zagrożenia,
doświadczenia
Polskie i zagraniczn
e(w jakiej konferencji?)

17 kwiecień

Organizacja seminarium na temat rynku nieruchomości we

1 Seminarium

2007

współpracy z Ober Haus.

ogłoszone było na

AE Poznań

stronie SKN, na stronie
AE Poznań, w
newsletterze AEP.
Udział w nim wzięły
także osoby z poza Koła
(czy seminarium było
otwarte, ogłoszone? Czy
udział wzięli także
członkowie innych kół?)

21-22 kwiecień

Inne. Wyjazd integracyjno-edukacyjny członków studenckiego koła

2007

naukowego.

Karpacz
25-27 kwiecień
2007
Warszawa

Inne. Udział w seminarium „Project Management”.

680,00

8 maj 2007

Organizacja konferencji o zasięgu krajowym. „Giełda szansą

2

AE Poznań

rozwoju przedsiębiorstwa”.

maj 2007

Organizacja pozanaukowego przedsięwzięcia na rzecz AEP.

AE Poznań

Organizacja konkursu „Jak dobrze inwestować”.

8 maj 2007

Udział w konferencji z referatem. Referat dotyczył analizy świec

2 (jaka konferencja,

AE Poznań

japońskich w procesach inwestycyjnych.

autor?) Piotr Bajak,

1 195,80

1

„Giełda szansą rozwoju
przedsiębiorstwa”
15 maj 2007

Organizacja seminarium. „Od telewizji kablowej do

1 Seminarium

AE Poznań

telekomunikacji”.

ogłoszone było na
stronie SKN, na stronie
AE Poznań, w
newsletterze AEP.
Udział w nim wzięły
także osoby z poza
Koła(czy seminarium
było otwarte,
ogłoszone? Czy udział
wzięli także członkowie
innych kół?)

29-31 maj 2007

Organizacja pozanaukowego przedsięwzięcia na rzecz AEP.

Londyn

„London Study Excursion”. Wyjazd miał na celu zapoznanie się ze
specyfiką rozwiniętego rynku kapitałowego, studenci odwiedzili

1

134,20

giełdę papierów wartościowych, banki inwestycyjne, giełdę
ubezpieczeń.
Publikacja naukowa (recenzowana): Michał Witkowski, Debiuty

3 (to jeszcze nie jest

naukowe, red. prof. Kapuścińskiej

opublikowane, więc
będzie zaliczone dopiero
w przyszłym roku.

8 listopada 2007

Udział w konferencji z referatem – Michał Witkowski, podczas

2

Forum Kół Naukowych
12 grudnia 2007

Udział w konferencji z referatem – Adama Zaremba – „Wielcy

2

inwestorzy”, podczas konferencji „Inteligencja finansowa”
organizowanej przez Studenckie Forum Business Centre Club i SKN
Target.
28 listopad 2007

Organizacja konferencji o zasięgu krajowym: „Astrologowie i

2

alchemicy na Giełdzie – kto ma rację”. Zorganizowane wraz z
Gazetą Giełdy Parkiet i DM BOŚ.
6 grudnia 2007

Organizacja seminarium: Inwestowanie w nieruchomości. Spotkanie

1 Seminarium

z Panem Czarkiem Czerniejewskim (Ober Haus)

ogłoszone było na
stronie SKN, na stronie
AE Poznań, w
newsletterze AEP.
Udział w nim wzięły
także osoby z poza
Koła(czy seminarium

było otwarte,
ogłoszone? Czy udział
wzięli także członkowie
innych kół?
14-16 grudnia

Wyjazd integracyjno-szkoleniowy. Szklarska Poręba.

2007
16-17 listopad

Organizacja pozanaukowego przedsięwzięcia na rzecz AEP: Gdańsk

2007

– ogólnopolskie forum kół naukowych rynku kapitałowego

17 grudnia 2007

Organizacja seminarium: Rynki predykcyjne – Waldemar Stronka

1
1 Seminarium
ogłoszone było na
stronie SKN, na stronie
AE Poznań, w
newsletterze AEP.
Udział w nim wzięły
także osoby z poza
Koła(czy seminarium
było otwarte,
ogłoszone? Czy udział
wzięli także członkowie
innych kół?

Razem

32 28 pkt?

2 402,40 zł

