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Podstawowe informacje

 Ścieżka na poziomie Studium Licencjackiego

 Skierowana do studentów II i III roku studiów licencjackich

 Objętość materiałowa

 21 ECTS – 210 godzin zajęć

 Format zajęć: blended learning 

 e-learning + warsztaty

 udział warsztatów – ok. 60%

 wrszaty realizowane w oparciu o rzeczywiste nieruchomości



Dlaczego taki format zajęć?

Blended learning

połączenie e-learningu z zajęciami warsztatowymi

 Teoretyczne podstawy przedstawiane są w ramach e-learningu,

 W trakcie warsztatów koncentrujemy się na rozwiązywaniu 

problemów z wykorzystaniem teoretycznych podstaw z e-

learningu, ale do nich nie wracamy,

 Dydaktycy informują z wyprzedzeniem, które elementy e-

learningu będą wymagane podczas warsztatów,

 Studenci sami decydują kiedy zapoznają się z materiałami e-

learningowymi i jak dogłębnie je przeanalizują,

 Warsztaty to czas pracy projektowej, a nie wykładania teorii.



O czym to będzie?

 Naszym celem jest przekazanie Wam wiedzy na temat 

kompletnego procesu realizacji inwestycji na rynku 

nieruchomości.

 Nauczycie się co jest ważne w inwestycjach w 

nieruchomości, kto i dlaczego w nie inwestuje i jak na tym 

wychodzi.

 Dowiecie się jakie są segmenty na rynku nieruchomości, 

które inwestycje są obecnie najbardziej „interesujące”

 Przeanalizujecie zrealizowane już inwestycje i dowiecie się 

co się w nich udało a co poszło nie tak.



Poznacie perspektywę różnych podmiotów 

zaangażowanych w proces inwestycji:
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Realizując kolejne przedmioty przejdziecie 

wszystkie etapy procesu inwestycyjnego

• Ocena potencjału rynku, 

• Ocena potencjału nieruchomości

• Finansowanie planowanej inwestycji

• Proces inwestycyjny (budowa)

• Komercjalizacja

• Zarządzanie nieruchomością

• Sprzedaż nieruchomości – wyjście z inwestycji



Dlaczego warto uczyć się o 

inwestowaniu w nieruchomości?

„Chodzi więc bardziej o to, co 

wiemy, a nie co kupujemy. 

Inwestowanie to nie jest 

kupowanie. To jest 

wykorzystywanie swojej wiedzy.”

Robert Kyiosaki



Przedmioty w ramach ścieżki –

Inwestycje w nieruchomości

Lp. Przedmiot
Rok/ 

Semestr

E-learning

(h)

Warsztaty 

(h)

Razem 

(h)

1.

Proces inwestycyjny na rynku 

nieruchomości - przygotowanie 

analityczne – sygn. 137880-

0044

II/III

III/I
27 33 60

2.

Finansowanie inwestycji na rynku 

nieruchomości – sygn. 237820-

0145

III/I 15 15 30

3.
Realizacja procesu inwestycyjnego 

– sygn. 137890 - 1173
III/I 24 21 45

4.

Komercjalizacja inwestycji w 

nieruchomości –sygn. 137870 -

1226

III/II 9 21 30

5.
Zarządzanie nieruchomościami –

sygn. 137900 - 1173
III/II 12 33 45

SUMA: 87 123 210



Opiekunowie przedmiotów i praktycy

 Zajęcia prowadzone będą przez 
dydaktyków z doświadczeniem 
praktycznych w poruszanych obszarach

 Każdy przedmiot, z uwagi na 
przekrojowy charakter przekazywanej 
wiedzy będzie prowadzony przez 
zespół wykładowców, 

 Członkowie zespołu prowadzą zajęcia w 
części w której dysponują nie tylko 
teoretycznymi podstawami ale też 
praktycznym doświadczeniem,

 Wybrane warsztaty prowadzone będą 
przy udziale aktywnych zawodowo 
praktyków z czołowych firm na rynku



Dodatkowe elementy w ramach 

poszczególnych przedmiotów

 Wizytacja nieruchomości komercyjnych – spotkania 

„w terenie”

 Spotkania z przedstawicielami międzynarodowych 

agencji nieruchomości i funduszy inwestycyjnych

 Prowadzenie projektu w grupach zajmujących się 

określoną nieruchomością od początku do końca na 

kilku przedmiotach

 Zajęcia warsztatowe w oparciu o konkretne 

nieruchomości, dokumenty w aktualnych warunkach 

rynkowych – case studies.

 Patronat firm nad przedmiotami – w zależności od 

charakterystyki zajęć

 Gościnne zajęcia z praktykami rynku nieruchomości –

organizowane przez opiekunów przedmiotu warsztaty



Sylwetka absolwenta – co potem?

 Potencjalne miejsca pracy, do których ma za zadanie 
przygotować ścieżka:

 Firmy konsultingowe działające na rynku 
nieruchomości: EY, PWC, Delloite, 

 Międzynarodowe agencje nieruchomości: C&W, 
Savills, JLL, Colliers, Knight Frank, CBRE, 

 Fundusze inwestycyjne: Penta, REEF, 

 Deweloperzy mieszkaniowi i komercyjni – Dom 
Development, HB Reavis, Ghelamco, i inni.

 Firmy zarządzające nieruchomościami – CBRE,  
Atrium RE, 

 Dep. Inwestycji i eksploatacji nieruchomości –
PKP S.A., Poczta Polska, PZU, PKO BP,  
SGH

 Urzędy miast, departamenty inwestycji – Łódź
(manager ulicy Piotrkowskiej)



Dalsze informacje i sylwetki wykładowców

Po dalsze informacje zapraszamy 

na stronę internetową Zakładu Miasta Innowacyjnego

gdzie znajdziecie:

 Sylabusy przedmiotów

 Sylwetki prowadzących zajęcia 

 i inne informacje

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/knop/struktura/ifkii/struktura/ZMI/Strony/default.aspx

