KARTA ZGŁOSZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
INSTYTUT BUDOWNICTWA
NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: Podyplomowe studia gospodarki
nieruchomościami w zakresie: - wyceny nieruchomości; - zarządzania nieruchomościami;
STUDIA PODYPLOMOWE: (zaznacz X)
dodatkowa specjalność X
doskonalące
PODGRUPA KIERUNKU STUDIÓW architektury i budownictwa
KOD ISCED KIERUNKU 073
CZAS TRWANIA: 2 semestry w systemie zaocznym (soboty i niedziele)
W I semestrze zajęcia są prowadzone wspólnie dla wszystkich specjalności,
natomiast w II semestrze zajęcia są podzielone zgodnie z wybraną specjalnością
OPŁATA ZA SEMESTR: 2500,00 PLN
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85,00 PLN
REKRUTACJA:
Kandydaci na studia zobowiązani są do elektronicznej rejestracji a następnie złożenia
wymaganych dokumentów w Dziekanacie Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii
Środowiska (ul. Z. Szafrana 1, budynek A-8, pokój 101). Rekrutacja odbywa się na podstawie
kolejności zgłoszeń. Warunkiem uruchomienia studiów jest uzyskanie deklaracji uczestnictwa
przez odpowiednią liczbę słuchaczy.
WYMAGANE DOKUMENTY:
- elektroniczna rejestracja : https://webapps.uz.zgora.pl/rekrutacja/index.php
do dnia 15 września 2020 r. (włącznie)
- odpis dyplomu studiów wyższych I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub II stopnia
(magisterskich) lub studiów jednolitych magisterskich;
- kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej 85,00 zł;
- oryginał dowodu osobistego do okazania w Dziekanacie WBAiIŚ podczas składania
dokumentów;
- zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: od 01 czerwca 2020 r. do 15 października 2020 r
DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Dziekanat Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Zielonogórski
ul. Z. Szafrana 1
65-516 Zielona Góra
budynek A-8, pok. 101
tel. 68 328 23 34
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Głównym celem podyplomowych studiów „Gospodarka nieruchomościami” jest wykształcenie
specjalistów z zakresu zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w obrocie oraz wyceny
nieruchomości, którzy po odbyciu wymaganej praktyki zawodowej będą przygotowani do

egzaminów kwalifikacyjnych i samodzielnego wykonywania tych zawodów. Studia ściśle łączą
wiedzę prawniczą, techniczną, ekonomiczną oraz menedżerską i społeczno-psychologiczną,
niezbędną do odbycia praktyki, a następnie do efektywnego wykonywania tych zawodów na
wolnym rynku. Program studiów zgodny jest z aktualnie obowiązującymi minimalnymi
wymaganiami programowymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
07.06.2010 r. Organizator przedmiotowych studiów zapewnia wszystkim absolwentom
możliwość niezwłocznego podjęcia praktyki zawodowej - do kogo adresowane:. Studia
przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym, które zajmują się lub w przyszłości
planują zajmować się wyceną nieruchomości, pośrednictwem w obrocie nieruchomościami,
zarządzaniem nieruchomościami.
- kwalifikacje po ukończeniu studiów:
Merytoryczne i formalne przygotowanie do odbycia wymaganej praktyki zawodowej w
wybranym zawodzie z zakresu gospodarki nieruchomościami.
INFORMACJE DODATKOWE:
Kadrę stanowią wysoko wykwalifikowani wykładowcy z Uniwersytetu Zielonogórskiego, oraz
eksperci z środowiska zewnętrznego
KIEROWNIK STUDIÓW:
dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ e-mail: a.alsabry@wp.pl lub
a.alsabry@ib.uz.zgora.pl tel..: +48 664 783 201
Druk do pobrania na stronie internetowej www.dk.uz.zgora.pl/podYplomowe.php

