WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS

STUDIA PODYPLOMOWE
Zarządzanie nieruchomościami
Dlaczego warto wybrać ten kierunek
●

●

Zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę z zakresu zarządzanie
nieruchomościami
Poznasz doświadczonych praktyków, którzy wprowadzą się w
tajniki zawodu

Program jest skierowany do
●

●

●
●
●

Osoby, które w swojej pracy mają do czynienia z problematyką
nieruchomości
Osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i ubiegać
się o licencję zarządcy nieruchomościami
Prawników, architektów, inżynierów budownictwa
Pracownicy administracji, spółdzielni mieszkaniowych
Obecni zarządcy nieruchomości, którzy chcą pogłębić swoją
wiedzę

Podczas studiów
●

●

●
●

●

●

Zdobędziesz przygotowanie do praktyki zawodowej, po której
będziesz mógł ubiegać się o licencję zarządcy nieruchomościami
Przyswoisz wiedzę o charakterze ekonomicznym i prawnym oraz z
zakresu budownictwa
Zapoznasz się ze specyfiką rynku nieruchomości
Sprawdzisz swoje umiejętności do pełnienia roli zarządcy
nieruchomościami
Poznasz metody i techniki zarządzania różnego rodzaju
nieruchomościami
Dowiesz się jak prawidłowo sporządzać dokumentację zarządcy
nieruchomości

Po studiach

Program studiów
1. Podstawy prawa rzeczowego
2. Źródła informacji o nieruchomościach
3. Gospodarka przestrzenna
4. Gospodarka nieruchomościami
5. Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
6. Podstawy ekonomii
7. Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
8. Elementy finansów i bankowości
9. Podstawy budownictwa
10. Proces inwestycyjny w budownictwie
11. Status prawny zarządcy nieruchomości
12. Umowa o zarządzanie nieruchomością
13. Plan zarządzania nieruchomością
14. Procedury w zarządzaniu nieruchomościami
15. Podatki i opłaty związane z nieruchomościami
16. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi
17. Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi
18. Zarządzanie zasobami nieruchomościowymi

Organizacja zajęć
Program studiów: 288 godz. zajęć dydaktycznych
Studia trwają 2 semestry
Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele

Dokumenty do złożenia dla kandydatów
na studia podyplomowe:
●
●

●

●
●

●

●

●
●

Jesteś przygotowany do podjęcia praktyki zawodowej i ubiegania się
o licencję zarządcy nieruchomości
Posiadasz wiedzę z zakresu administrowania nieruchomościami
Posiadasz podstawową znajomość zagadnień prawnych i
budowlanych oraz wybranych zagadnień z zakresu wyceny
nieruchomości czy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
Jesteś przygotowany do podjęcia współpracy z innymi uczestnikami
rynku nieruchomości
Znasz zasady funkcjonowania rynku nieruchomości, również pod
względem ekonomiczno-finansowym
Potrafisz ocenić opłacalność inwestycji oraz stopień ryzyka
Możesz otworzyć własną firmę lub ubiegać się o zatrudnienie w
instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się doradztwem w
zakresie zarządzania nieruchomościami

●
●
●

Odpis ukończenia studiów wyższych
Podanie do Rektora
Kwestionariusz osobowy
Ksero 2 stron dowodu osobistego
2 zdjęcia legitymacyjne

Rekrutacja
Biuro Studiów Podyplomowych
u. Traugutta 61a
26-600 Radom
tel. 48 362 13 32
e-mail: podyplomowe@wsh.pl
www.podyplomowe.wsh.pl

