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Analizy ekonomiczne w gospodarowaniu 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.0049.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty specjalnościowe

Dyscypliny
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka
przestrzenna

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Marian Kachniarz

Pozostali prowadzący Marian Kachniarz, Jakub Szczepański

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z podstawami teorii wartości pieniądza w czasie, metod analizy finansowo-ekonomicznej,
oraz trendów zmian cen na rynkach nieruchomości.
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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
w stopniu pogłębionym zjawiska społeczno-
gospodarcze w przestrzeni; potrafi określić trendy i ich
wpływ na rynek nieruchomości

GP_P7S_WG02 Egzamin pisemny

W2
w stopniu pogłębionym mechanizm rynkowy
i odstępstwa od stanu równowagi na rynku
nieruchomości

GP_P7S_WG08 Egzamin pisemny

W3
w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu
gospodarki nieruchomościami, zasady i metody
wyceny nieruchomości.

GP_P7S_WG09 Projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1 ocenić podstawowe instrumenty finansowe, potrafi
odczytać sprawozdania finansowe. GP_P7S_UW06 Egzamin pisemny

U2 korzystać z rejestru cen transakcyjnych nieruchomości
oraz przetwarzać te dane. GP_P7S_UW06 Projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
gotów do ciągłego śledzenia informacji o zmianach
na rynku nieruchomości, oraz ciągłego doskonalenia
swoich kwalifikacji zawodowych.

GP_P7S_KR04 Egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30

Przygotowanie do zajęć 5

Przygotowanie raportu 30

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 5

Konsultacje 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
70

ECTS
2.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.
Określenie trendu zmiany cen nieruchomości ze względu na upływ czasu.

Elementy matematyki finansowej w gospodarowaniu nieruchomościami.
Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

2.

Cykliczność gospodarki; 

Wzrosty, kryzysy, bańki spekulacyjne i krachy na rynkach nieruchomości (Efekty
Cantillona, Skyscraper index);  

Rynek finansowy a rynek nieruchomości;

Ekonomiczne cechy nieruchomości:

Wartość pieniądza w czasie: źródła zmiany wartości pieniądza; 

Metody oceny projektów inwestycyjnych;

Nieruchomość w bilansie.

Wykład

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda projektów, Wykład, Metody mieszane (w tym wykłady zdalne), blended learning

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 50%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Projekt 50%

Wymagania wstępne
brak

Literatura
Obowiązkowa

Kucharska – Stasiak E., Ekonomiczny wymiar nieruchomości, PWN, Warszawa 2016.1.
Raport o sytuacji na rynku nieruchomości, NBP, Warszawa (bieżący)2.

Dodatkowa

Kachniarz M., Efektywność usług publicznych – teoria i praktyka. Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2014.1.
Bryx Marek, Rynek nieruchomości, system i funkcjonowanie, wyd. PolText, Warszawa 20062.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

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_UW06
Absolwent potrafi dokonać wykładni przepisów prawa w oparciu o prawo stanowione i orzecznictwo,
sporządzić pisma procesowe w ramach postępowania administracyjnego, korzystać z rejestru danych
osobowych oraz przetwarzać te dane, tworzyć bazę danych o nieruchomościach; ocenić podstawowe
instrumenty finansowe, odczytać sprawozdania finansowe.

GP_P7S_WG02
Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu analizy statystycznej ujmującej
zjawiska społeczno-gospodarcze w przestrzeni, a także istotność zmian i trendów rozwojowych na bazie
wiedzy statystycznej.

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.


