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Szanowni Zainteresowani,

Rok akademicki 2018/19 był dla nas niezwykle pracowity, ale również i owocny. Październik
już nastaŁ, zatem to dobry moment, aby podsumować zakończony niedawno rok. KNE liczy obecnie
45 członków, z czego 22 dołączyło do nas po jesiennym spotkaniu organizacyjnym. Są wśród nas
studenci ze studiów I oraz II stopnia na WZ, a także z poza niego.  Nasi członkowie przedstawili w
sumie  11  referatów  naukowych  na  3  konferencjach.   Oprócz  konferencji  odbyły  się  również
wewnętrzne  spotkania  członków  koła,  na  których  mogliśmy  swobodnie  wymieniać  się  różnymi
poglądami. KNE brało udział w wielu wydarzeniach skupionych wokół środowiska studenckiego:

 Seminarium naukowe "Ecoinnovation in industry"
 Warsztaty „Marketing na chillu” jesień 2018
 59. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego
 KRK InnoTech Summit: Science 2019
 II edycja Wielkiej Wydziałówki Robiących Cokolwiek
 VIII edycja konferencji Narzędzia Analityczne w Naukach Ekonomicznych
 Inżynier z kulturą 2019
 Dzień Otwrty AGH 2019
 V edycja Konferencji „Data Science? AGHree!”
 V edycja Konferencji „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka - Startup - 

Przemysł”
 Wielka Studencka Majówka 2019

Cztery z powyższych wydarzeń współorganizowaliśmy, natomiast trzy kolejne pomogliśmy nagłośnić. 
W dalszej części raportu znaleźć można wykresy przedstawiające więcej liczb związanych z naszą 
działalnością.

Udział w tak wielu wydarzeniach związany był z rosnącą siecią kontaktów.  W tym roku bliższą
współpracę udało się nawiązać z przedsiębiorstwami takimi jak UBS czy Semahead. Spośród 
organizacji studenckich naszymi najbliższymi współpracownikami są osoby zrzeszone w SKN Progress 
z Uniwersytetu Łódzkiego. Wzajemnie promujemy swoje wydarzenia, a także bierzemy udział w 
dystrybucji ich Magazynu Forward - pisma o tematyce ekonomicznej.

W roku 2018/19 tematykę poruszaną w ramach pracy w naszym Kole podzielić możemy na 
dwa nurty:

 klasyczna ekonomia - nasi studenci zgłębiali zagadnienia rynków finansowych i czynników 
makroekonomicznych

 nowoczesne technologie - wszelkie zagadnienia związane z „czwartą rewolucją przemysłową”
ich wpływ na otaczający nas świat

W ten sposób nie odbiegamy od naszych korzeni, będąc jednocześnie świadomymi obserwatorami 
rzeczywistości. Te dwa nurty przeplatają się, co zauważyć można choćby po tytułach najbardziej 
docenianych referatów:

 Bezpieczniki psychiczne na rynku kontraktów terminowych
 Z pominięciem pośrednika. Kontrakty terminowe rozliczane za pomocą technologii 

blockchain



 Wpływ czynników na kształtowanie się kursu walutowego w długiej i krótkiej perspektywie

Na nowy rok akademicki mamy przygotowane już pewne plany, związane między innymi z 
założeniem kącika publicystycznego. Ponadto chcemy zorganizować więcej wydarzeń, aby 
zainteresować społeczność Akademii Górniczo-Hutniczej tematyką ogólnoekonomiczną. Udało nam 
się również nawiązać kontakt z nowym Mecenasem, który wesprze naszą działalność. Wszystkie 
powyższe czynniki zdradzają, że czeka nas bardzo obiecujący rok akademicki 2019/20. Dlatego 
chciałbym życzyć osobom związanym z Kołem Naukowym Ekonomii satysfakcji z wspólnie 
podejmowanych działań i wiele sił, abyśmy zrealizowali wszystkie nasze plany.

Serdecznie pozdrawiam,

Jakub Górowski
Jakub Górowski

Przewodniczący Koła Naukowego Ekonomii



Wykresy i zestawienia

Rysunek 1 Koła naukowe Wydziału Zarządzania na 
59. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego
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