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A. Cel przedmiotu

Celem realizacji przedmiotu jest: W Części I - przedstawienie procesu komercjalizacji nieruchomości oraz wpływu jego 
założeń na proces realizacji i finansowania oraz format nieruchomości komercyjnych oraz inwestycji deweloperskich na 
rynku mieszkaniowym. W Części II - przedstawienie strategii inwestowania na rynku nieruchomości stosowanych przez 
głównych inwestorów kapitałowych. 

B. Program przedmiotu

Część I - proces wynajmu nieruchomości komercyjnych
Podmioty zaangażowane w procesie komercjalizacji
Formy procesu komercjalizacji,
Czynsz umowny a czynsz efektywny,
Umowa najmu nowoczesnych nieruchomości komercyjnych,
Część II - Strategie inwestowania i wyjścia z inwestycji w nieruchomości
Proces nabywania i zbywania nieruchomości komercyjnych, 
Rozwiązania typu master-lease, pre-let oraz Build To Suit,
Strategie inwestowania w nieruchomości komercyjne,
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Wiedza 1. Zapoznanie się z procesem komercjalizacji nieruchomości i jego znaczeniem dla procesu 
realizacji inwestycji,
1. Zapoznanie się ze specyfiką procesu komercjalizacji nieruchomości w poszczególnych 
segmentach rynku,
2. Poznanie typowych zapisów umów najmu lokali w nowoczesnych nieruchomościach 
komercyjnych
3. Poznanie podmiotów aktywnych na rynku inwestycji w nieruchomości, ich strategii i formy 
działania,
4. Rozumienie uwarunkowań określonych strategii działania na rynku inwestycji w 
nieruchomości
5. Zapoznanie się z głównymi graczami aktywnymi na polskim rynku inwestycji w nieruchomości.

Umiejętności 1. Przygotowanie oferty wynajmu nieruchomości,
2. Rozumienie i reprezentowanie potrzeb najemcy i wynajmującego w procesie komercjalizacji, 
3. Dopasowanie oferty wynajmu nieruchomości do wymogów stawianych przez klienta.
4. Umiejętność przygotowania oferty sprzedaży nieruchomości komercyjnej,
5. Umiejętność oceny efektywności inwestycji na
6. Umiejętność przygotowania oferty podmiotowi zainteresowanemu kupnem nieruchomości,

Kompetencje 
społeczne 1. Praca w grupie,

2. Praca pod presją czasu,
3. Doskonalenie umiejętności negocjacyjnych
4. Umiejętności analityczne, 
5. Argumentacja

1 -Podmioty aktywne w procesie komercjalizacji nieruchomości ?modele komercjalizacji 

2 - Komercjalizacja nieruchomości handlowych  z punktu widzenia najemcy i właściciela 

3 -Komercjalizacja nieruchomości biurowych z punktu widzenia najemcy i właściciela 

4 - Inwestycje BTS 

5 -Czynsz najmu i inne elementy finansowe umowy najmu? kalkulacja 

6 -Treść umowy najmu lokalu w nowoczesnej nieruchomości komercyjnej, umowa typy ?triple-net?

7 -Przygotowanie oferty wynajmu nieruchomości ? na rzecz wynajmującego oraz najemcy ? 
analiza potrzeb i dopasowania nieruchomości do najemcy ?case study 

8 - Negocjacje warunków umowy najmu- kluczowe elementy umowy 

9 - Podmioty inwestujące w nieruchomości i zaangażowane w transakcje kupna-sprzedaży

10 - Strategie inwestycyjne funduszy inwestujących na rynku nieruchomości

11 - Główni inwestorzy na Polskim rynku nieruchomości ? przyczyny przewagi kapitału obcego nad 
krajowym

12 - Przygotowanie oferty sprzedaży nieruchomości i wybór potencjalnego kupca 

13 - Opracowanie listu intencyjnego dot. transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości

14 - Ustalenie warunków brzegowych transakcji ? ćwiczenia negocjacyjne 

15 -Ustalenie warunków brzegowych transakcji ? ćwiczenia negocjacyjne c.d.

D. Semestralny plan zajęć
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E. Literatura podstawowa (obowiązkowe podręczniki)

J. Elementy oceny końcowej

egzamin tradycyjny 50%

ćwiczenia 50%

nie są wymagane

H. Sygnatury wymaganych prerekwizytów

Kolejność zgłoszeń
L. Kryteria selekcji

nie jest wymagana

K. Wymagana znajomość języka obcego

G. Najważniejsze publikacje autora(ów) dotyczące proponowanych zajęć
A. Szelągowska (red.), "Współczesna bankowość hipoteczna", CeDeWu, Warszawa 2010; A. Szelągowska, 
"Finansowanie społecznego budownictwa mieszkaniowego", CeDeWu, Warszawa 2011; A. Szelągowska, "New 
Paradigm of the Social Housing Finance. Case Study of Poland",CeDeWu, Warszawa 2013; A. Szelągowska, "Miasta 2.0 
we współczesnej gospodarce", Zarządzanie i Finanse nr 4/2014; s. 105-120.

Stacj. Sob. niedz. Popołud.

Ogółem: 30 16 30

Konwersatorium 21 12 21

e-learning 9 4 9

I. Wymiar i forma zajęć

M. Metody prowadzenia zajęć
kejsy
dyskusje
udział praktyków
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