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„START me UP” to projekt, którego głównym celem jest przygoto-
wanie do prowadzenia własnej działalności. Swoją inicjatywę za-
częliśmy realizować w 2014 roku w ramach Koła Naukowego 
Strategii Gospodarczej Uniwersytetu Warszawskiego. 
 
 Aby pomóc przyszłym start-upowcom organizujemy warsztaty 
tematyczne oraz spotkania ze znanymi osobami, którym udało się 
osiągnąć w tej dziedzinie sukces. Celem warsztatów jest pogłębia-
nie wiedzy na temat planowania struktury idei, sposobów pozyski-
wania funduszy, realizacji pomysłów czy prawna strona przedsię-
wzięcia. Podczas szeregu spotkań uczestnicy mają również okazję 
do poszerzenia zdolności organizacyjnych, a także obudzenia  
w sobie ducha kreatywności.  

O projekcie 
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•  „Let’s Start-Up”: Design Thinking.  
Gość: Barbara Sołtysińska 
 

•  „Let’s Start-Up”: Finansowanie start-upów w teorii  
i praktyce.  
Goście: Duc Vu Hoang i Paweł Maj  
 

• „Let’s Start-Up”: Lean management, czyli modelowanie 
procesów biznesowych dla start-up’ów i nie tylko.  
Gość: Łukasz Cichocki  

Dotychczasowe wydarzenia 
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Na czym polega współpraca z naszą grupą projektową? 
 

• Możliwość zorganizowania warsztatów tematycznych zwią-
zanych z zakładaniem własnej działalności gospodarczej – 
spotkania w małych, wyselekcjonowanych grupach osób, któ-
re poważnie myślą o założeniu biznesu 
 

• Możliwość wygłoszenia wykładu inspirującego studentów 
(np. o finansowych, prawnych aspektach zakładania start upu, 
pomysłach na dobry start up) - dla szerokiej rzeszy odbiorcy, 
na auli mieszczącej ponad 100 osób 
 

• Możliwość opowiedzenia historii swojego sukcesu 
 

Jesteśmy również otwarci na inne propozycje :) 

Współpraca 
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Co można zyskać dzięki współpracy z nami? 
 

• Rozpoznawalność swojej działalności wśród studentów  
i nie tylko 
 

• Inspirujące spotkania 
 

• Poznanie potrzeb i oczekiwań studentów wobec rynku 
 

• Poznanie młodego spojrzenia na biznes 

Zyski 
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Koło Naukowe Strategii Gospodarczej to największa organizacja 
studencka działająca na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Naszą misją jest rozwój osobisty oraz 
naukowy środowiska studenckiego. W tym celu organizujemy 
liczne warsztaty i spotkania, podczas których studenci mają moż-
liwość podniesienia własnych umiejętności, zdobycia wiedzy po-
wiązanej z ekonomią, a także wysłuchania prelekcji znamienitych 
gości. 
 
Jednostką macierzystą KNSG jest Wydział Nauk Ekonomicznych, 
jednak naszą ofertę kierujemy do wszystkich studentów war-
szawskich szkół wyższych. 
 

Kim  jesteśmy? 

www.knsg.uw.edu.pl 

KNSG UW 
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Zapraszamy do 
współpracy! 


