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Zasady wyboru specjalności:

• Wybory specjalności odbędą się w dniach 12-17 maja 2020 roku w systemie 
USOS.

• Każdy student wybiera jedną specjalność, nie ma znaczenia kolejność 
zgłoszenia się. Specjalność realizowana jest na sem. 3 i 4.

• Warunkiem uruchomienia specjalności jest co najmniej 20 zapisanych 
studentów.

• Po zakończeniu zapisów Dziekanat poda informację o uruchomionych 
specjalnościach. 

• Osoby zapisane do specjalności, która nie została uruchomiona, zostaną 
poproszone o ponowny wybór spośród uruchomionych.

• Osoby, które nie wybiorą specjalności we wskazanym terminie, zostaną 
przydzieleni do uruchomionych specjalności przez Dziekana ds. studenckich.



Specjalności oferowane na kierunku:

• PLANOWANIE ROZWOJU 
PRZESTRZENI ZURBANIZOWANYCH

• RYNKI NIERUCHOMOŚCI



PLANOWANIE ROZWOJU PRZESTRZENI 
ZURBANIZOWANYCH

OPIS SPECJALNOŚCI

Studia na specjalności kształcą specjalistów zdolnych do uczestnictwa w kształtowaniu
gospodarki przestrzennej, przede wszystkim w wymiarach lokalnym i regionalnym,
z uwzględnieniem oddziaływania otoczenia międzynarodowego.

Podczas studiów na specjalności studenci uczą się przygotowywać i wdrażać
dokumenty związane z zagospodarowaniem przestrzeni, w tym kształtowaniem
krajobrazu, rozwojem terenów wiejskich i poprzemysłowych, wdrażaniem koncepcji
smart city, m.in. oceniają i proponują własne rozwiązania w zakresie gospodarki
przestrzennej.



PLANOWANIE ROZWOJU PRZESTRZENI 
ZURBANIZOWANYCH

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA SPECJALNOŚCI

Nazwa przedmiotu Sem.

Stacjonarne Niestacjonarne

Wyk. Ćw.
Ćw. 

kom.
Wyk. Ćw.

Ćw. 
kom.

Zarządzanie strategiczne rozwojem przestrzeni 
zurbanizowanych

III 15 15 - 8 8 -

Kształtowanie krajobrazu miasta i rozwój 
przestrzeni publicznych

III 15 15 - 8 8 -

Sondaż diagnostyczny w zarządzaniu 
przestrzenią

III 15 15 - 8 8 -

Smart cities - metropolie przyszłości IV 15 15 - 8 8 -

Partycypacyjne planowanie przestrzenne IV 15 15 - 8 8 -

Rozwój terenów wiejskich i poprzemysłowych IV 15 15 8 8 -



PLANOWANIE ROZWOJU PRZESTRZENI 
ZURBANIZOWANYCH

DODATKOWE INFORMACJE:

Praca po studiach
na stanowiskach kierowniczych, analitycznych i operacyjnych w:
• firmach konsultingowych i doradczych,
• biurach urbanistyczno-planistycznych,
• jednostkach samorządu terytorialnego,
• organach administracji państwowej,
• przedsiębiorstwach deweloperskich,
• przedsiębiorstwach posiadających własne nieruchomości.

• Studia przygotowują także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.



RYNKI NIERUCHOMOŚCI

OPIS SPECJALNOŚCI

Studia na specjalności kształcą specjalistów zdolnych do pełnienia różnych funkcji
na rynkach nieruchomości, w zakresie: pośrednictwa, inwestowania, zarządzania,
doradztwa, przygotowywania analiz i podstaw wyceny.

Podczas studiów studenci uczą się analizować rynki nieruchomości, oceniać
efektywność inwestycyjną nieruchomości, poznają zasady zarządzania
nieruchomościami oraz wyceny nieruchomości, m.in. oceniają i proponują własne
rozwiązania w zakresie gospodarki przestrzennej.



RYNKI NIERUCHOMOŚCI

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA SPECJALNOŚCI

Nazwa przedmiotu Sem.

Stacjonarne Niestacjonarne

Wyk. Ćw.
Ćw. 

kom.
Wyk. Ćw.

Ćw. 
kom.

Wycena nieruchomości - podejścia, metody i 
techniki

III 15 15 - 8 8 -

Ekonomika rynku nieruchomości III 15 15 - 8 8 -

Zarządzanie nieruchomościami III 15 15 - 8 8 -

Rynki nieruchomości mieszkaniowych i 
komercyjnych

IV 15 15 - 8 8 -

Ocena ekonomicznej efektywności 
gospodarowania nieruchomościami

IV 15 15 - 8 8 -

Doradztwo i pośrednictwo na rynku 
nieruchomości

IV 15 15 - 8 8 -



RYNKI NIERUCHOMOŚCI

DODATKOWE INFORMACJE:

Praca po studiach
na stanowiskach kierowniczych, analitycznych i operacyjnych w:
• agencjach i biurach pośrednictwa nieruchomości,
• przedsiębiorstwach deweloperskich,
• firmach konsultingowych i doradczych,
• podmiotach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami,
• przedsiębiorstwach posiadających własne nieruchomości,
• biurach urbanistyczno-planistycznych,
• administracji samorządowej i rządowej.

• Studia przygotowują także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
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