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SPRAWOZDANIE Z CYKLU WYKŁADÓW
OTWARTYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ
STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE RACHMISTRZ

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 odbył cię cykl wykładów otwartych zorganizowanych przez Studenckie Koło Naukowe
RACHMISTRZ działające przy Katedrze Finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. Wydarzenie wspierał Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Spotkania miały charakter zdalny i odbywały się za
pośrednictwem platformy MS Teams. Promocja wydarzenia odbywała się poprzez media społecznościowe oraz poprzez zaproszenia wysyłane bezpośrednio
do szkół ponadpodstawowych.
Pierwszy z wykładów odbył się 31. marca 2021 roku. Spotkanie rozpoczął
Pan Marcin Wąsik-Wiszniewski – Regionalny Dyrektor Programów Edukacji
Ekonomicznej, przedstawiając krótko plan wykładu oraz Prowadzącego wykład
– Pana dr. Romana Asyngiera, przedstawiciela Szkoły Giełdowej Fundacji
Giełdy Papierów Wartościowych. Pan Prezes Studenckiego Koła Naukowego
RACHMISTRZ – Gracjan Jurkiewicz w imieniu członków koła powitał
wszystkich uczestników.
Tematem pierwszego spotkania były zagadnienia dotyczące inwestowania,
a temat wykładu brzmiał: „Nie stój, inwestuj!”. Prowadzący rozpoczął wykład
od pytania o cel inwestowania i spośród uzyskanych od uczestników odpowiedzi podkreślił najważniejszą, iż celem inwestowania jest osiągnięcie jak najwyższej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału przy możliwie najniższym
akceptowanym ryzyku. Zaprezentował jakie są możliwości wydatkowania pieniędzy, przedstawił sylwetkę inwestora, omówił zagadnienia dotyczące pomnażania pieniędzy oraz scharakteryzował zależność pomiędzy zyskiem a ryzykiem, bardzo wyraźnie wskazując, iż im wyższe jest ryzyko, tym większe jest
prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku, ale też i straty. W dalszej kolejności
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zaprezentowano zagadnienia dotyczące rynku finansowego i instrumentów finansowych. Przedstawiono funkcje rynku finansowego, jego uczestników
oraz modelowy podział tego rynku. Wykładowca wskazał co oferuje rynek kapitałowy, przedstawił strategie inwestowania i rodzaje portfeli inwestycyjnych.
Posługując się przykładami udowodnił, iż na rynku nie tylko się zarabia, ale
także traci. Dalsza część wykładu została poświęcona zagadnieniom analizy
fundamentalnej i technicznej spółek giełdowych. Przedstawiono korzyści wynikające z wprowadzenia spółki na giełdę, wskazano jak giełda wpływa na gospodarkę, zaprezentowano branże, do których klasyfikuje się spółki oraz indeksy WIG. Jako podsumowanie, Prowadzący wskazał, iż wygrać na rynku można
wtedy, gdy dysponuje się odpowiednią znajomością rynku, przyjmuje się odpowiedni styl inwestycyjny oraz strategię inwestycyjną. Po części wykładowej
głos oddano słuchaczom, którzy zapytali: w jakie instrumenty inwestuje Prowadzący? czy młodzi ludzie inwestują w akcje? w jaki sposób odrabiać straty
w inwestowaniu? Jak Prowadzący zapatruje się na inwestowanie na rynku
chińskim? Po dyskusji i odpowiedziach na pytania podziękowano wszystkim
uczestnikom za udział w spotkaniu. W spotkaniu uczestniczyło 81 słuchaczy,
wśród których byli studenci oraz wykładowcy Wydziału Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej oraz uczniowie z Zespołu Szkół EkonomicznoUsługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie.
Drugie spotkanie odbyło się 14. kwietnia 2020 roku. Po części powitalnej,
dokonanej przez Pana Marcina Wąsika-Wiszniewskiego oraz Pana Gracjana
Jurkiewicza, rozpoczęła się część zasadnicza spotkania – wykład pod tytułem
„Bezpieczne zakupy w sieci”. Prelegentem był Pan Mariusz Tokarski – Kierownik Zespołu ds. Współpracy z Organami Ścigania – Ekspert Działu Bezpieczeństwa Allegro.pl. Na początku została przedstawiona historia Internetu i jego
rozwój w Polsce. W nawiązaniu do zakupów w sieci omówiono zakupy za pośrednictwem telegazety jako namiastkę dzisiejszych zakupów online. Przedstawiono wzrost znaczenia Internetu, przy czym główną uwagę poświęcono sytuacji na polskim rynku. Skupiono się na zagadnieniach w sprawie ustalania haseł
do kont i przedstawiono sposoby ich wyłudzeń. Przedstawiono sposób działania
oszustów internetowych posługując się licznymi przykładami. Jednym z przytoczonych przez Prelegenta przykładów oszust dokonanych za pośrednictwem
serwisu Allegro był zakup Nokii 3210, która przy odbiorze okazała się być
ziemniakiem. Wykładowca wskazał, iż wraz z rozwojem serwisu Allegro
uświadomiono sobie konieczność utworzenia działu bezpieczeństwa czuwającego nad transparentnością ofert składanych poprzez portal. Dalsza część wykładu została poświęcona zakupom online, ich wadom i zaletom oraz mocnym
i słabym stronom. Uwagę poświęcono także bezpiecznym płatnościom, prawom
konsumenta oraz kwestiom dotyczącym zgłaszania przestępstwa internetowego.
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Podczas wykładu Prelegent przedstawiał liczne przykłady z praktyki gospodarczej. Na zakończenie wykładu omówiono przypadek próby wyłudzenia pieniędzy poprzez powiązanie serwisów: Allegro, OLX i InPost. Przedstawione przez
Wykładowcę treści stały się przyczynkiem do podjęcia dyskusji z uczestnikami
wykładu. Wśród tematów poddawanych dyskusji należy wymienić: oszustwa
w sieci przy udziale zagranicznego sprzedawcy, oszustwa na Aliexpress, odstępowanie od płatności, zgłaszanie przestępstw, zakup towaru niezgodnego
z opisem. Dyskusję zakończył Pan Marcin Wąsik-Wiszniewski, dokonując
podsumowania, a podziękowania Wykładowcy w imieniu słuchaczy złożył Pan
Gracjan Jurkiewicz. W spotkaniu uczestniczyło 111 słuchaczy, wśród których
byli studenci oraz wykładowcy Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki
Koszalińskiej oraz uczniowie koszalińskich szkół ponadpodstawowych.
Spotkanie kończące cykl wykładów otwartych odbyło się 21 kwietnia 2020
roku i poprowadził je Pan Marcin Wąsik-Wiszniewski. Tematem spotkania było
„Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”. W pierwszej części wykładu omówiono
sposoby wykorzystywania urządzeń elektronicznych przez Polaków, wskazano
ciemną stronę Internetu jaką stanowią cyberataki. Przedstawiono jakie treści
wrzucane do Internetu za pośrednictwem portali społecznościowych mogą być
cenną informacją dla cyberprzestępców. W trakcie wykładu posłużono się filmikiem, w którym podstępnie pozyskiwano od przypadkowych przechodniów
ich dane osobowe. Dalsza część wykładu stanowiła dyskusję poruszającą kwestie związane z: ukazywaniem życia prywatnego w mediach społecznościowych, ustalania haseł do kont, wysyłanymi przez cyberprzestępców SMS-ami
z linkami przekierowującymi do stron łudząco podobnych do popularnych stron
internetowych. Ostatnia część wykładu została poświęcona bankowości elektronicznej, zarówno w postaci strony internetowej, jak i aplikacji mobilnej oraz
kart bankomatowych. Słuchacze otrzymali cenne wskazówki jak korzystać
z bankowości elektronicznej, jak zastrzegać karty oraz jak zgłaszać podejrzenia
o cyberataku. Po podsumowaniu wykładu słuchacze podzielili się swoimi doświadczeniami obcowania w cyberprzestrzeni. Na koniec Pan Prezes Studenckiego Koła Naukowego RACHMISTRZ Gracjan Jurkiewicz serdecznie podziękował Prelegentowi za wygłoszony wykład oraz pomoc w realizacji dwóch
wcześniejszych spotkań, wyrażając nadzieję na nowy cykl wykładów otwartych
w roku akademickim 2021/2022. W ostatnim wykładnie uczestniczyło 111 słuchaczy.
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REPORT ON THE CYCLE OF OPEN LECTURES
ORGANIZED BY THE RACHMISTRZ STUDENT
CIRCLE
On March 31 and April 14 and 21, 2021, at the Faculty of Economic Sciences
of the Koszalin University of Technology, a series of open lectures was organized by
the RACHMISTRZ Student Scientific Association at the Department of Finance at the
Faculty of Economic Sciences of the Koszalin University of Technology. The event was
supported by the Modern Business Management Program. The series of online lectures
consisted of meetings on the following topics: "Don't stand, invest!", "Safe online shopping", "Cyberspace security." The lectures were conducted by representatives of the
Stock Exchange School of the Stock Exchange Foundation, the Allegro.pl Security
Department and Regional Director of Economic Education Programs.

