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Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
gospodarka przestrzenna

Specjalność

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WIKSiGIGPRNS.MI2C.1756.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty specjalnościowe

Dyscypliny
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka
przestrzenna

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Jakub Szczepański

Pozostali prowadzący Jakub Szczepański, Alina Kulczyk-Dynowska

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy z zakresu pośrednictwa nieruchomościami.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

formę i treść umowy w obrocie nieruchomościami;
prawa i obowiązki stron umowy. Potrafi
scharakteryzować rodzaje umów zawieranych
na pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Zna
procedury pozyskiwania nieruchomości do transakcji;
pozyskiwania osób zainteresowanych transakcją,
czynności związane z zawieraniem transakcji. Zna
formy zabezpieczenia należności od klientów oraz
transakcji. Zna źródła finansowania transakcji
w obrocie nieruchomościami. Zna koszty związane
z utrzymaniem i transferem nieruchomości.

GP_P7S_WG08,
GP_P7S_WG09,
GP_P7S_WK17

Egzamin pisemny,
Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi sporządzić umowę pośrednictwa
w obrocie nieruchomościami. Umie pozyskiwać
nieruchomości do transakcji oraz osoby
zainteresowane transakcją. Potrafi przeprowadzić
transakcję. Umie tworzyć bazę danych
o nieruchomościach. Potrafi określić koszty związane
z użytkowaniem i transferem nieruchomości.

GP_P7S_UU13,
GP_P7S_UW05 Wykonanie ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów i rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się, potrafi uzupełniać i doskonalić
nabytą wiedzę i umiejętności. Prawidłowo identyfikuje
i rozstrzyga dylematy związane z wykonywanym
zawodem.

GP_P7S_KK01,
GP_P7S_KR04 Wykonanie ćwiczeń

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30

Udział w egzaminie 2

Konsultacje 15

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 25

Przygotowanie do ćwiczeń 10

Przygotowanie projektu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
112

ECTS
4.0
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Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
62

ECTS
2.1

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Działalność zawodowa w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
Zakres i formy czynności zawodowych pośrednika w obrocie nieruchomościami.
Odpowiedzialność cywilna i karna pośrednika w obrocie nieruchomościami.
Organizacje zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami. Istota i cele
obrotu nieruchomościami. Uczestnicy procesu obrotu nieruchomościami. Umowa
pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (rodzaje, forma i treść). Pozyskiwanie
nieruchomości do transakcji. Pozyskiwanie osób zainteresowanych transakcją.
Czynności związane z zawieraniem transakcji, dokumentowanie przebiegu
transakcji. Tworzenie baz danych o nieruchomościach. Współpraca z innymi
pośrednikami w obrocie nieruchomościami. Zabezpieczenia finansowe i prawne w
obrocie nieruchomościami. Źródła finansowania transakcji w obrocie
nieruchomościami. Kredyty i pożyczki. Rachunek powierniczy. Koszty i opłaty
związane z transferem nieruchomości (opłaty notarialne, koszty przygotowania
dokumentacji, podatki).

Wykład

2.

Ćwiczenie 1. Analiza problemów towarzyszących pośrednictwu w obrocie
nieruchomościami – stymulowanie dyskusji wokół problemu. (4 godz.)

Ćwiczenie 2. Opracowanie oraz przeprowadzenie ankiety nt. wpływu cech
(atrybutów) na wartość wybranej nieruchomości. (4 godz.)

Ćwiczenie 3. Opracowanie umowy pośrednictwa. Analiza klauzul niedozwolonych.
(6 godz.)

Ćwiczenie 4. Tworzenie bazy danych o nieruchomościach.  (4 godz.)

Ćwiczenie 5. Negocjacje + taktyka sprzedaży/ kupna nieruchomości. (4 godz.)

Ćwiczenie 6. Podmioty współpracujące z pośrednikiem – rozpoznanie źródła
wiedzy o nieruchomości. (4 godz.)
Ćwiczenie 7. Wizerunek pośrednika - zawód pośrednika i jego społeczny odbiór w
Polsce i innych krajach. (4 godz.)

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia, blended learning, Część wykładów w formie on-line.

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 50%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Kolokwium, Wykonanie ćwiczeń 50%
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Wymagania wstępne
Zaliczenie 1 semestru studiów.

Literatura
Obowiązkowa

„Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami : tworzenie i doskonalenie warsztatu pracy” Wojciech Karpiński. - Warszawa :1.
Wyd. C.H. Beck, 2012.
„Ekonomiczny wymiar nieruchomości” Ewa Kucharska-Stasiak. - Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2016.2.
„Psychologia sprzedaży nieruchomości”, Grażyna Białopiotrowicz. - Warszawa : Wyd. Poltext, 2010.3.
Aktualne akty prawne – w szczególności ustawa o gospodarce nieruchomościami.4.

Dodatkowa

Kulczyk-Dynowska A., 2012, Sąsiedztwo przestrzeni wiejskiej i dużego miasta, [w:] Infrastruktura i Ekologia terenów1.
wiejskich nr 2/III, Wyd. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi PAN w Krakowie, Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia
Terenów Wiejskich, Kraków 2012, s. 69-77
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

GP_P7S_KK01
Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz samodzielnego jej uzupełniania i
rozwijania umiejętności, rozszerzonych o wymiar interdyscyplinarny, w tym potrzeby konsultacji
eksperckich

GP_P7S_KR04 Absolwent jest gotów do ciągłego doskonalenia kwalifikacji zawodowych, pogłębiania wiedzy
interdyscyplinarnej ze względu na możliwość wykorzystania jej w życiu osobistym i zawodowym.

GP_P7S_UU13 Absolwent potrafi aktualizować zdobytą wiedzę, samodzielnie planować i realizować własne uczenie się
przez całe życie.

GP_P7S_UW05
Absolwent potrafi sporządzić różnego typu umowy konieczne w gospodarce nieruchomościami oraz
wskazać optymalną formę organizacyjno-prawną zarządzania zasobami nieruchomościowymi różnych
typów, sporządzić plan zarządzania nieruchomością, naliczać opłaty i podatki od nieruchomości oraz
pozyskiwać, przetwarzać i eksplorować dane społeczno-gospodarcze.

GP_P7S_WG08
Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu mechanizmy rynkowe i odstępstwa od stanu równowagi.
Posiada wiedzę na temat rynku nieruchomości. Ma ogólna wiedzę na temat przedsiębiorczości oraz
funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej

GP_P7S_WG09
Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu gospodarki nieruchomościami,
zasady ustalania opłat i podatków od nieruchomości, a także zasady gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi własność różnych podmiotów prawnych, w tym różne koncepcje zarządzania
nieruchomością.

GP_P7S_WK17
Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu prawa rzeczowego, podstawy prawa zobowiązań oraz
prawa rodzinnego i spadkowego. Zna zasady postępowania administracyjnego, ochrony danych
osobowych oraz prawa osoby, której dane dotyczą.


