
OSTC Poland oraz Uniwersytet Warszawski mają przyjemność poinformo-
wać o otwarciu wspólnego Laboratorium Tradingowego. 

Laboratorium wyposażone jest w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz 
oprogramowanie umożliwiające studentom wypróbowanie sił w środowisku 
odzwierciedlającym to, w którym na co dzień pracują profesjonalni traderzy 
na globalnych rynkach finansowych. Laboratorium Tradingowe wykorzysty-
wane będzie do prowadzenia zajęć dydaktycznych, np. z analizy technicznej 
czy rynków finansowych, a ponadto zarówno studenci, jak i kadra naukowa 
będą prowadzić w nim projekty badawczo-rozwojowe. Dla studentów pasjo-
nujących się rynkami finansowymi zapoznanie się ze specyfiką pracy tradera 
pod okiem doświadczonych managerów OSTC jest najłatwiejszą i najpew-
niejszą drogą do tego, by dołączyć do zespołu pracowników tej firmy.

Uniwersytet Warszawski, założony w 1816 r., jest największą i jedną z 
najlepszych polskich uczelni. Siła Uniwersytetu tkwi przede wszystkim w 
wysokim poziomie kadry nauczającej oraz studentów, którzy odnoszą liczne 
sukcesy w kraju i za granicą. Nauczanie ściśle powiązane jest z badawczą 
aktywnością naukową, a w wielu dziedzinach nauki Uniwersytet dysponuje 
doskonałym zapleczem badawczym. Rozumiejąc współczesny świat, uczel-
nia stale rozwija współpracę z najlepszymi światowymi instytucjami nauko-
wymi i badawczymi, stawiając na innowacyjność i współpracę w zakresie 
wymiany technologii. Uniwersytet Warszawski intensywnie współpracuje 
również z renomowanymi polskimi i światowymi firmami – takimi jak OSTC 
Poland – by wciąż poprawiać pozycję swoich aboslwentów na rynku pracy.

OSTC Poland to liczący się na globalnym rynku finansowym zespół zawo-
dowych traderów aktywnych na największych międzynarodowych giełdach 
instrumentów pochodnych, m.in. NYSE Euronext, CME, Eurex i ICE. OSTC 
czerpie z wiedzy i doświadczenia założycieli firmy - traderów z wieloletnim 
stażem. Obecnie biura firmy znajdują się w Polsce (Warszawa, Łódź, Gdańsk, 
Poznań, Kraków) oraz w Kanadzie, Indiach, Hiszpanii, Portugalii i Wielkiej 
Brytanii. Sukces OSTC zaowocował nie tylko dynamicznym rozwojem firmy, 
ale został także doceniony przez otoczenie biznesowe: firma zdobyła nagrodę 
Ruban d’Honneur European Business Awards, jak również Godło Inwestora 
w Kapitał Ludzki w latach 2012 i 2013. OSTC od lat realizuje misję wspierania 
młodych i ambitnych ludzi w realizacji ich marzeń o pracy na międzynarodo-
wych rynkach finansowych. Między innymi  w tym celu firma ta podejmuje 
ścisłą współpracę z czołowymi uczelniami ekonomicznymi na całym świecie. 
Jedną z form tej współpracy są innowacyjne Laboratoria Tradingowe.

Laboratorium Tradingowe mieści się na Wydziale Nauk Ekonomicznych 
Uniwersytetu Warszawskiego w sali E. 
Uroczyste otwarcie Laboratorium odbędzie się w dniu 17 października 
2013 o godzinie 12:00 na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu 
Warszawskiego przy ul. Długiej 44/50 – aula A.
Przedstawiciele OSTC i Uniwersytetu Warszawskiego chętnie odpowiedzą 
na wszystkie Państwa pytania, a także zaprezentują możliwości, jakie daje 
Laboratorium.
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