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A. Cel przedmiotu

Przedmiot jest przewidziany, jako wprowadzenie do tematyki procesu inwestycyjnego i jego początkowej ? analitycznej 
fazy. Część I - celem jest opisanie podstawowych faz i interesariuszy procesu inwestycji oraz przedstawienie 
teoretycznego ujęcia zagadnienia projektu inwestycyjnego. Część II - celem jest przekazanie podstawowej, lecz 
kompletnej wiedzy na temat funkcjonowania rynku nieruchomości inwestycyjnych, ze szczególnym naciskiem na 
nieruchomości komercyjne oraz inwestycje deweloperskie na rynku mieszkaniowym. Część III - celem jest weryfikacja 
wiedzy dotyczącej skali makro zdobytej w II Części przedmiotu na poziomie mikro- w oparciu o analizę rzeczywistej 
nieruchomości. Zapoznanie się z źródłami informacji na temat nieruchomości ? zarówno administracyjno-prawnymi jak 
również rynkowymi i ocena jej potencjału na tle rynku. 

B. Program przedmiotu

Część I - Proces Inwestycyjny.
Część II - Analiza rynku nieruchomości - podejście inwestycyjne.
Część III - Potencjał nieruchomości inwestycyjnej.
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Wiedza 1. Poznanie istoty i specyfiki i poszczególnych etapów procesu inwestycyjnego na rynku 
nieruchomości,
2. Poznanie form prawnych i podstawowych regulacji decydujących o formie i zakresie procesu 
inwestycyjnego na rynku nieruchomości,
3. Poznanie interesariuszy procesu inwestycyjnego oraz ich specyficznych celów i priorytetów,
4. Poznanie podstaw zorganizowania poszczególnych segmentów rynku nieruchomości,
5. Zapoznanie się z poziomem rozwoju rynku nieruchomości w Polsce na podstawie wybranych 
miast,
6. Poznanie podstawowych modeli biznesowych w poszczególnych segmentach rynku 
nieruchomości, 
7. Zapoznanie się z współczesnymi wymogami technicznymi i funkcjonalnymi stawianymi 
poszczególnym typom nieruchomości inwestycyjnym.
8. Zapoznanie się z metodami analitycznymi wykorzystywanymi na potrzeby analizy rynku 
nieruchomości.
9. Poznanie dostępnych źródeł informacji na temat nieruchomości,

Umiejętności 1. Umiejętność identyfikacji  celów innych podmiotów zaangażowanych w proces realizacji 
inwestycji,
2. Operacyjne zastosowanie informacji na temat procesu inwestycyjnego na rynku 
nieruchomości w celu oszacowania czasu jego trwania, wymaganego kapitału oraz 
interesariuszy. 
3. Umiejętność oceny wiarygodności i przydatności publikowanych danych w analizie rynku,
4. Szacowanie potencjału rynku oraz identyfikacja czynników wpływających na jego rozwój,
5. Umiejętność opracowania raport z analizy rynku nieruchomości na potrzeby inwestycyjne. 
6. Umiejętność analizy źródeł informacji na temat nieruchomości: dokumentów planistycznych: 
SKiUZT, MPZP, Ksiąg Wieczystych, Rejestru Gruntów, 
7. Umiejętność oceny cech rynkowych nieruchomości poszczególnych typów. 
8. Ocena opłacalności inwestycji i wskazanie najlepszego zagospodarowania dla danej 
nieruchomości.

Kompetencje 
społeczne 1. Umiejętność wykorzystania wiedzy na temat celów i priorytetów podmiotów zaangażowanych 

w proces inwestycyjny w procesie negocjacji w celu wypracowania kompromisowego 
rozwiązania. 
2. Praktyczna wiedza na temat źródeł ? instytucji umożliwiających zgromadzenie informacji na 
temat nieruchomości. 

1 - Wprowadzenie teoretyczne do zagadnień związanych z procesem inwestycyjnym

2 - Proces inwestycyjny na rynku komercyjnym i mieszkaniowym
-Proces inwestycyjny w sektorze publicznym

3 -Formy prawne wykorzystywane w procesie inwestycji na rynku nieruchomości 

4 -Interesariusze procesu inwestycyjnego (inwestorzy kapitałowi, projektanci i generalny 
wykonawca, administracja publiczna, nadzór inwestorski klienci, sąsiedzi, lokalna społeczność) 
ich cele i priorytety 
- Miejsca styku i konflikty interesów poszczególnych interesariuszy, konflikt celów i priorytetów

5 -Warsztaty - Poszukiwanie kompromisu pomiędzy interesariuszami w celu zrealizowania 
inwestycji 

6 - Dostępne źródła informacji na temat rynku nieruchomości
a. Kluczowe informacje z punktu widzenia inwestora,
b.Źródła informacji pierwotnej i wtórnej,
c.Źródła publiczne i prywatne,
d.Ocena wiarygodności źródeł.

D. Semestralny plan zajęć
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Doganowski R, 2012, Obrót nieruchomościami w teorii i praktyce, PWN, Warszawa
F. Literatura uzupełniająca

Bryx M., 2008, Rynek nieruchomości: system i funkcjonowanie, Poltext, Warszawa Gawron H.,2011, Analiza rynku 
nieruchomości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań Bryx M, Matkowski R., 2001,Inwestycje 
w Nieruchomości, Poltext, Warszawa Kałowski A., Wysocki J. (red.), 2013, Przygotowanie i ocena projektów 
inwestycyjnych: wybrane zagadnienia, Oficyna SGH, Warszawa, Siemińska E., 2011, Inwestowanie na rynku 
nieruchomości, Poltext, Warszawa  Werner W.A., 2007, Proces inwestycyjny: studium przypadku, Politechnika 
Warszawska, Warszawa 

E. Literatura podstawowa (obowiązkowe podręczniki)

7 -Rynek gruntów inwestycyjnych 
a. Czynniki decydujące o atrakcyjności inwestycyjnej gruntów,
b. Szacowanie podaży nieruchomości i potencjału rynku w oparciu o dostępność gruntów 
inwestycyjnych,
c. Budowanie banku gruntów,

8 -Rynek powierzchni magazynowych 
a. Kluczowe cechy nieruchomości z punktu widzenia inwestycji,
b. Istniejące formaty nieruchomości oraz ich klient docelowy,
c. Standardy techniczne i nowe trendy,
d. Podstawowe podmioty aktywne na rynku i ich strategie działania ? modele biznesowe,
e. Kierunki rozwoju - potencjalne obszary ekspansji

9 -Rynek obiektów handlowo-usługowych a. Kluczowe cechy nieruchomości z punktu widzenia 
inwestycji, b. Istniejące formaty nieruchomości oraz ich klient docelowy, c. Standardy techniczne 
i nowe trendy, d. Podstawowe podmioty aktywne na rynku i ich strategie działania ? modele 
biznesowe, e. Kierunki rozwoju - potencjalne obszary ekspansji 

10 -Rynek powierzchni biurowej
a. Kluczowe cechy nieruchomości z punktu widzenia inwestycji, b. Istniejące formaty 
nieruchomości oraz ich klient docelowy, c. Standardy techniczne i nowe trendy, d. Podstawowe 
podmioty aktywne na rynku i ich strategie działania ? modele biznesowe, e. Kierunki rozwoju - 
potencjalne obszary ekspansji

11 -Rynek inwestycji mieszkaniowych 
a. Kluczowe cechy nieruchomości z punktu widzenia inwestycji, b. Istniejące formaty 
nieruchomości oraz ich klient docelowy, c. Standardy techniczne i nowe trendy, d. Podstawowe 
podmioty aktywne na rynku i ich strategie działania ? modele biznesowe, e. Kierunki rozwoju - 
potencjalne obszary ekspansji

12 -Rynek nieruchomości ?hotelowych? 
-Rynki nieruchomości nietypowych  

13 -Warsztaty - Analiza rynku i potencjału rozwoju z punktu widzenia inwestora na rynku 
nieruchomości w wybranym dużym mieście w Polsce  

14 -Źródła danych na temat nieruchomości 
-Determinanty potencjału inwestycyjnego nieruchomości 

15 -Warsztaty - Opracowanie analizy potencjału inwestycyjnego wybranej nieruchomości.

H. Sygnatury wymaganych prerekwizytów

G. Najważniejsze publikacje autora(ów) dotyczące proponowanych zajęć
Bryx M., 2008, Rynek nieruchomości: system i funkcjonowanie, Poltext, Warszawa Bryx M, Matkowski R., 
2001,Inwestycje w Nieruchomości, Poltext, Warszawa 
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J. Elementy oceny końcowej

egzamin testowy 40%

ćwiczenia 60%

nie są wymagane

Kolejność zgłoszeń
L. Kryteria selekcji

nie jest wymagana

K. Wymagana znajomość języka obcego

Stacj. Sob. niedz. Popołud.

Ogółem: 60 32 60

Konwersatorium 33 20 33

e-learning 27 12 27

I. Wymiar i forma zajęć

M. Metody prowadzenia zajęć
kejsy
dyskusje
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