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KARTA OPISU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

ORGANIZATOR CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 

NAZWA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI 

(j. angielski: REAL ESTATE MANAGEMENT)  

TYP STUDIÓW DOSKONALĄCE  

Studia doskonalące kwalifikacje zawodowe  z zakresu zarządzania nieruchomościami 

DYSCYPLINY NAUKOWE 

Ekonomia i finanse, nauki prawne, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka 

przestrzenna, inżynieria lądowa i transport 

KIEROWNICY STUDIÓW imię i nazwisko, dane teleadresowe 

Radosław Cyran, radoslaw.cyran@ue.katowice.pl 

Adam Polko, adam.polko@ue.katowice.pl  

SEMESTRY 

2 

GODZINY 

190 

W tym: 

Wykłady:  139 

Ćwiczenia: 51 

Laboratoria: -  

E-learning: -  

ECTS 

30 
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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 

 
Studia dostarczają wiedzę i umiejętności zarówno teoretyczne, jak i praktyczne w zakresie 
zarządzania nieruchomościami. Studia, ze względu na aktualne potrzeby lokalnego  
i regionalnego rynku pracy, będą realizowane jako studia o profilu praktycznym. Z analiz 
wynika, iż nadal brakuje ekonomistów wyspecjalizowanych w szczególności w zagadnieniach  
z zakresu zarządzania nieruchomościami o funkcji mieszkaniowej i komercyjnej. Realizowany 
program ma na celu przygotowanie słuchacza do samodzielnego wykonywania zawodu 
zarządcy nieruchomości. Absolwent nabędzie wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne 
niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, bądź do pracy w firmach 
zajmujących się profesjonalnymi usługami w zakresie zarządzania nieruchomościami. Będzie 
umiał rozpoznawać czynniki strategiczne oraz wskazywać możliwe ich oddziaływania, co 
umożliwi przygotowywanie innowacyjnych projektów planów zarządzania, odpowiadających 
na potrzeby użytkowników/właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem aspektów 
finansowych, prawnych, technicznych, środowiskowych. Jednocześnie będzie posiadał 
operacyjne umiejętności pracy w sposób łączący różne podejścia teoretyczne i praktyczne,  
w tym wykorzystując metody i techniki analiz ilościowych i jakościowych. Program studiów 
jest zgodny z Programem Edukacyjnym Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości 
opracowanym na podstawie europejskiego profilu kompetencyjnego Zarządcy Nieruchomości 
zatwierdzonego przez CEPI. 
 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Symbol efektu  
uczenia się dla 

kierunku 

WIEDZA Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

ZN_W01 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu kluczowe 
zagadnienia z zakresu wiedzy prawniczej, 
ekonomicznej i technicznej mające praktyczne 
zastosowanie w procesie zarządzania 
nieruchomościami. 

P7S_WG 

ZN_W02 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu 
uwarunkowania formalno-prawne i instytucjonalne 
wykonywania działalności zawodowej zarządcy 
nieruchomości, w szczególności korzystania ze 
źródeł informacji o nieruchomościach, zasad 
sporządzania planów gospodarczych, remontowych 
oraz planów zarządzania. 

P7S_WG 

ZN_W03 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie 
dotyczące funkcjonowania rynków nieruchomości 
mieszkaniowych i komercyjnych, a także zna  

P7S_WG 



 

i rozumie współczesne dylematy dotyczące procesu 
zarządzania nieruchomościami w kontekście 
krajowym i międzynarodowym. 

ZN_W04 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady 
tworzenia i rozwijania różnych form działalności 
zawodowej obsługujących sektor nieruchomości. 

P7S_WK 

Symbol efektu  
uczenia się dla 

kierunku 

UMIEJĘTNOŚCI Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

ZN_U01 Potrafi formułować i rozwiązywać praktyczne 
problemy związane z procesem zarządzania 
nieruchomościami poprzez zastosowanie właściwej 
metodologii sporządzania budżetów i strategii 
rozwoju nieruchomości,  interpretację źródeł 
informacji o nieruchomości, w szczególności   
o stanie technicznym nieruchomościach, 
dokonywanie analizy rynku, dobór właściwych 
procedur w procesie zarządzania nieruchomościami 
oraz formułowania wniosków dotyczących 
możliwych usprawnień w zarządzaniu 
nieruchomościami. 

P7S_UW 

ZN_U02 Potrafi w zależności od sytuacji dobrać  
i zastosować w praktyce właściwe metody  
i narzędzia z zakresu analizy rynku oraz analizy 
ekonomiczno - finansowej nieruchomości. 

P7S_UW 

ZN_U03 Potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne 
ze zróżnicowanym kręgiem odbiorców,  
w szczególności potrafi sporządzić czytelny  
i zrozumiały plan gospodarczy oraz plan 
zarządzania, a także wyjaśnić odbiorcy jego 
założenia oraz rezultaty. 

P7S_UK 

ZN_U04 Potrafi samodzielnie planować i realizować własne 
uczenie się, w szczególności w sposób ciągły 
aktualizować i doskonalić wiedzę z zakresu 
zarządzania nieruchomościami. 

P7S_UU 

Symbol efektu  
uczenia się dla 

kierunku 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

ZN_K01 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy  
i odbieranych treści w zakresie zarządzania 
nieruchomościami. 

P7S_KK 

ZN_K02 Ma świadomość wagi i złożoności problematyki 
zarządzania nieruchomościami w stosunku do 
odbiorców procesu zarządzania nieruchomościami 
 i innych zawodów w sektorze nieruchomości. 

P7S_KK 



 

 

ZN_K03 
Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli 
zarządcy nieruchomości z uwzględnieniem etyki 
zawodowej. 

P7S_KR 

 

PLAN STUDIÓW   

Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin ECTS 

1 Prawne aspekty zarządzania 
nieruchomościami  

Wykład/ćwiczenia 26/12 
5 

2 Ekonomiczne aspekty 
zarządzania nieruchomościami 

Wykład/ćwiczenia 18/12 
5 

3 Techniczne aspekty 
zarządzania 
nieruchomościami   

Wykład/ćwiczenia 30/4 
5 

4 Zarządzanie nieruchomościami 
mieszkaniowymi 

Wykład/ćwiczenia 22/8 
6 

5 Zarządzanie nieruchomościami 
niemieszkaniowymi 

Wykład/ćwiczenia 26/7 
6 

6 Organizowanie procesu 
zarządzania nieruchomościami 

Wykład/ćwiczenia 17/8 
3 

 RAZEM  139/51 30,00 

Karty opisu przedmiotu stanowią załączniki od 1 do 6  

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 6 testów  z każdego przedmiotu studiów. 

2. Złożenie pracy końcowej oraz obrona pracy przed Komisją Egzaminacyjną. 


