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1.Wymagania wstępne 

Podstawy bankowości, podstawy nauki o finansach. 

2. Program przedmiotu 

1.  Klasyfikacja metod finansowania nieruchomości. Kredyt hipoteczny, leasing nieruchomości,  Project finance,  
mezzanine finance, TBS,   sekurytyzacja, listy zastawne, obligacje zabezpieczone hipotecznie, MBS.  

2. Rola banku w finansowaniu nieruchomości, pojęcie i rodzaje kredytów mieszkaniowych. 
3. Bankowość hipoteczna. Kredyt hipoteczny jako forma finansowania nieruchomości mieszkaniowych. 
4. Zabezpieczenia zwrotności kredytu hipotecznego. Formy spłaty kredytów hipotecznych oraz kalkulacja 

kosztów.  
5. Znaczenie rynku nieruchomości dla bezpieczeństwa banków. Ryzyko związane z kredytowaniem 

mieszkalnictwa przez banki. 
6. Modele ryzyka kredytowego a kredyt hipoteczny. Sekurytyzacja wierzytelności hipotecznych jej wpływ i 

znaczenie dla rynku. 
7. Pomiar dochodu inwestycji w nieruchomości (NPV, IRR). Ryzyko inwestycji w nieruchomości.  
8. Deweloperzy.  
3. Metodyka zajęć 

Wykład z elementami ćwiczeń z zastosowaniem technik aktywizujących studentów do kształtowania treści zajęć. 
Nauczanie poprzez przykłady z praktyki gospodarczej. Zastosowanie technik audiowizualnych. 

4.Cel dydaktyczny przedmiotu 

 Zapoznanie ze sposobami i formami finansowania inwestycji mieszkaniowych przez polskie banki i inne 
instytucje finansowe działające na polskim rynku. Przekazanie wiedzy na temat nowoczesnych tendencji i metod 
finansowania rynku nieruchomości w Polsce i na świecie.Umiejętność analizy rynku i rozwiązań istniejących w 
praktyce bankowej.  
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