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* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

CELE STUDIÓW 

 
Podstawowym celem studiów jest przygotowanie ich uczestników do odbycia praktyk 
zawodowych i ukończenia z pozytywnym wynikiem postępowania kwalifikacyjnego 
umożliwiającego uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego. 
Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 
czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów 
podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości.  
  
Studia przygotowują do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego, a także specjalisty 
w zakresie: doradztwa na rynkach nieruchomości, oceny efektywności inwestowania  
w nieruchomości, określania skutków finansowych uchwalania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, wyceny przedsiębiorstw, określania wartości bankowo- 
hipotecznej oraz innych aktywności związanych z szeroko pojętym gospodarowaniem 
nieruchomościami. 

Kadrę wykładowców tworzą:  
1) pracownicy naukowi z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz innych uczelni 

wyższych, specjalizujący się w zagadnieniach prawnych, ekonomicznych i technicznych 
związanych z nieruchomościami;  

2) praktycy posiadający ekspercką wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie wyceny 
nieruchomości, jak i przygotowywania do wykonywania zawodu rzeczoznawcy 
majątkowego. 

Zajęcia z metodyki wyceny nieruchomości w drugim semestrze studiów realizują wyłącznie 
wykładowcy-praktycy posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu rzeczoznawcy 
majątkowego. 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Symbol efektu  
uczenia się dla 

kierunku 

WIEDZA Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

RM_W01 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu kluczowe 
zagadnienia z zakresu wiedzy prawniczej, 
ekonomicznej i technicznej mające praktyczne 
zastosowanie w procesie wyceny nieruchomości. 

P7S_WG 

RM_W02 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu 
uwarunkowania formalno-prawne i instytucjonalne 
wykonywania działalności zawodowej rzeczoznawcy 
majątkowego, w szczególności korzystania ze źródeł 
informacji o nieruchomościach, zasad sporządzania 
operatów szacunkowych oraz funkcjonowania 
organizacji zawodowych zrzeszających 

P7S_WG 



 

rzeczoznawców majątkowych.   

RM_W03 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie 
dotyczące funkcjonowania rynków nieruchomości, 
wartości nieruchomości oraz metodyki szacowania 
nieruchomości, a także zna i rozumie współczesne 
dylematy dotyczące procesu wyceny w kontekście 
krajowym i międzynarodowym. 

P7S_WG 

RM_W04 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady 
tworzenia i rozwijania różnych form działalności 
zawodowej obsługujące sektor nieruchomości.   

P7S_WK 

Symbol efektu  
uczenia się dla 

kierunku 

UMIEJĘTNOŚCI Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

RM_U01 Potrafi formułować i rozwiązywać praktyczne 
problemy związane z procesem wyceny 
nieruchomości poprzez właściwy opis wycenianej 
nieruchomości, interpretację źródeł informacji  
o nieruchomościach, dokonywanie analizy rynku, 
dobór właściwych podejść, metod i technik oraz 
formułowania wniosków dotyczących wyników 
wyceny. 

P7S_UW 

RM_U02 Potrafi w zależności od sytuacji dobrać  
i zastosować w praktyce właściwe metody  
i narzędzia z zakresu analizy rynku i wyceny 
nieruchomości. 

P7S_UW 

RM_U03 Potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne 
ze zróżnicowanym kręgiem odbiorców,  
w szczególności potrafi sporządzić czytelny  
i zrozumiały operat szacunkowy oraz wyjaśnić 
odbiorcy jego założenia oraz rezultaty. 

P7S_UK 

RM_U04 Potrafi samodzielnie planować i realizować własne 
uczenie się, w szczególności w sposób ciągły 
aktualizować i doskonalić wiedzę z zakresu wyceny 
nieruchomości. 

P7S_UU 

Symbol efektu  
uczenia się dla 

kierunku 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

RM_K01 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy  
i odbieranych treści w zakresie wyceny 
nieruchomości. 

P7S_KK 

RM_K02 Ma świadomość wagi i złożoności problematyki 
wyceny nieruchomości w stosunku do odbiorców 
wyceny i innych zawodów na rynku nieruchomości. 

P7S_KK 



 

RM_K03 
Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról 
zawodowych, w szczególności przestrzegania  
i rozwijania zasad etyki zawodowej rzeczoznawcy 
majątkowego.  

P7S_KR 

 

PLAN STUDIÓW   

Lp. Nazwa przedmiotu/modułu Forma zajęć Liczba godzin ECTS 

A. 
Moduł wiedzy z zakresu 

prawa 
   

1 Część ogólna prawa cywilnego Wykłady 8 2,00 

2 Podstawy prawa rzeczowego Wykłady 12 2,00 

3 Podstawy prawa zobowiązań Wykłady 8 2,00 

4 
Wybrane zagadnienia z 
zakresu prawa rodzinnego i 
spadkowego 

Wykłady 4 1,00 

5 
Podstawy prawa i 
postępowania 
administracyjnego 

Wykłady 4 1,00 

6 Źródła informacji o 
nieruchomościach 

Wykłady/ćwiczenia 7/3 2,00 

7 Gospodarka przestrzenna Wykłady 6 1,00 

8 Gospodarka 
nieruchomościami 

Wykłady 12 2,00 

9 Gospodarka mieszkaniowa i 
prawo spółdzielcze 

Wykłady 10 2,00 

10 Gospodarka rolna, leśna i 
wodna 

Wykłady 4 1,00 

11 Ochrona danych osobowych Wykłady 2 1,00 

12 Zamówienia publiczne Wykłady  4 1,00 

B. Moduł wiedzy ekonomicznej    

13 Podstawy ekonomii Wykłady 6 2,00 

14 Ekonomiczne podstawy rynku 
nieruchomości 

Wykłady  8 2,00 

15 Ocena ekonomicznej 
efektywności inwestycji 

Wykłady/ćwiczenia 5/3 2,00 

16 Elementy finansów i 
bankowości 

Wykłady 6 1,00 

17 Podstawy matematyki 
finansowej 

Wykłady  6 1,00 

18 Elementy rachunkowości Wykłady 4 1,00 



 

19 Podstawy statystyki i 
ekonometrii 

Wykłady/ćwiczenia 5/5 2,00 

C. Moduł wiedzy technicznej    

20 Podstawy budownictwa Wykłady 10 2,00 

21 Przegląd technologii w 
budownictwie 

Wykłady 6 1,00 

22 Proces inwestycyjny w 
budownictwie 

Wykłady 4 1,00 

23 Eksploatacja nieruchomości Wykłady 6 1,00 

24 Podstawy kosztorysowania Wykłady 4 
1,00 

D. 
Moduł rzeczoznawstwo 

majątkowe 
   

25 Status prawny rzeczoznawcy 
majątkowego 

Wykłady 4 1,00 

26 Organizacje zawodowe 
rzeczoznawców majątkowych 

Wykłady 2 1,00 

27 Standardy zawodowe 
rzeczoznawców majątkowych 
i etyka zawodowa 
rzeczoznawcy majątkowego 

Wykłady 

2 1,00 

28 Wprowadzenie do 
problematyki wyceny 
nieruchomości 

Wykłady 
4 1,00 

29 Wartość nieruchomości jako 
podstawa wyceny  

Wykłady  6 1,00 

30 Podejścia, metody i techniki 
wyceny nieruchomości w 
Polsce  

Wykłady/ćwiczenia 
13/13 3,00 

31 Wycena praw rzeczowych i 
zobowiązań umownych 

Wykłady/ćwiczenia 5/5 1,00 

32 Wycena nieruchomości 
zurbanizowanych  

Wykłady/ćwiczenia 5/5 1,00 

33 Wycena gruntów rolnych, 
upraw sadowniczych i roślin 
ozdobnych oraz gruntów pod 
wodami  

Wykłady/ćwiczenia 

4/4 1,00 

34 Wycena nieruchomości 
leśnych oraz zadrzewionych i 
zakrzewionych  

Wykłady/ćwiczenia 
3/3 1,00 

35 Wycena nieruchomości do 
celów szczególnych i wycena 
nieruchomości specjalnych  

Wykłady/ćwiczenia 
11/11 3,00 

36 Wycena maszyn i urządzeń 
trwale związanych z 

Wykłady/ćwiczenia 2/2 1,00 



 

 

nieruchomością  

37 Wycena masowa  Wykłady/ćwiczenia  1/1 1,00 

38 Dokumentacja procesu 
wyceny  

Wykłady  4 1,00 

39 Doradztwo na rynku 
nieruchomości  

Wykłady  4 1,00 

E. Moduł seminarium końcowe    

40 Seminarium pracy końcowej Seminarium  0/10 6,00 

Karty opisu przedmiotu/modułu stanowią załączniki od 1 do 40 (karty należy sporządzić wg 
wzoru określonego w zarządzeniu rektora – zob. załącznik 2). 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW I ZASADY REKRUTACJI 

Ukończone studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. 

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z UKOŃCZENIEM STUDIÓW (praca końcowa/egzamin/inne) 

1. Pozytywne oceny testów scalonych po zakończeniu kolejnych modułów studiów: 

 Test z modułu wiedzy z zakresu prawa; 

 Test z modułu wiedzy ekonomicznej; 

 Test z modułu wiedzy technicznej; 

 2 testy z modułu rzeczoznawstwo majątkowe (za wyjątkiem zajęć z wyceny 

nieruchomości zurbanizowanych); 

 Test z wyceny nieruchomości zurbanizowanych. 

2. Egzamin końcowy – przygotowanie i obrona pracy końcowej.  


