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KLASYFIKACJA ISCED
I – INFORMACJE OGÓLNE
1

Wydział

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

2

Jednostka organizacyjna prowadząca studia

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

3

Nazwa kierunku studiów

gospodarka nieruchomościami

4

Poziom kształcenia

studia I stopnia

5

Forma studiów (podać wszystkie formy)

stacjonarne

6

Przyporządkowanie do obszaru lub obszarów
kształcenia, do których odnoszą się efekty
kształcenia dla danego kierunku studiów;
wskazanie dziedziny lub dziedzin i dyscypliny
lub dyscyplin naukowych, w tym dyscypliny
wiodącej (w przypadku wskazania więcej niż
jednej)

obszar/y: nauk społecznych 100%
dziedzina/y: nauk ekonomicznych 100%
dyscyplina/y: ekonomia, nauki o zarządzaniu
dyscyplina wiodąca: ekonomia

7

Dla kierunku przyporządkowanego do więcej
niż jednego obszaru kształcenia określenie
procentowego udziału liczby punktów ECTS
dla każdego z tych obszarów w łącznej liczbie
ECTS

obszar nauk społecznych: 100%

8

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

licencjat

9

Wskazanie ogólnych celów kształcenia,
przewidywanych możliwości zatrudnienia
(typowe miejsca pracy):

Zasadniczym celem kształcenia, jaki wzięli pod uwagę konstruujący
program, była sytuacja absolwentów na rynku pracy i struktura dotychczas
oferowanych kierunków i specjalności w ramach edukacji ekonomicznej.
Absolwent kierunku Gospodarka Nieruchomościami posiada rozległą
wiedzę na temat zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku
nieruchomości i szeroko rozumianej gospodarki nieruchomościami i jest
przygotowany do podjęcia praktyki zawodowej i w dalszej kolejności
postępowania kwalifikacyjnego o nadanie uprawnień zawodowych lub
licencji zawodowych.
Dla przyszłych absolwentów ważna jest również znajomość języków
obcych. Zgodnie z sugestiami studentów w ofercie przedstawionej w planie
studiów poszerzono ich wybór nie ograniczając się wyłącznie do języka
angielskiego.
Ważnym elementem realizacji programu studiów będzie współpraca z
potencjalnymi pracodawcami.
Absolwenci kierunku Gospodarka Nieruchomościami są po studiach
przygotowani do pracy:
1. w urzędach państwowych i samorządowych w działach
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9

Wskazanie ogólnych celów kształcenia,
przewidywanych możliwości zatrudnienia
(typowe miejsca pracy):

zajmujących się gospodarką nieruchomościami,
2. agencjach państwowych, których przedmiotem działalności jest
zarządzanie i administrowanie zasobami nieruchomości,
3. a także firmach prywatnych zajmujących się obrotem i zarządzaniem
nieruchomościami, działalnością developerską, doradztwem na rynku
nieruchomości,
wyceną nieruchomości, czy inwestowaniem w nieruchomości.
Inną ścieżką kariery jest samodzielne prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie wyceny, zarządzania lub/i pośrednictwa w obrocie
nieruchomościami po uzyskaniu uprawnień bądź licencji zawodowych.

10

Możliwości dalszego kształcenia:

11

Związek kierunku studiów z misją uczelni,
wydziału i strategią ich rozwoju:

Absolwenci kierunku mogą podejmować w przyszłości studia II stopnia, w
tym m. in. na kierunku Rynek Nieruchomości, umożliwiające pogłębienie
wiedzy i specjalizację w celu uzyskania kompetencji do prowadzenia
specjalistycznych analiz rynku nieruchomości lub kierowania zespołami
analitycznymi.
Oferta dydaktyczna ma ścisły związek z misją Uniwersytetu
Szczecińskiego, którego celem jest „utrzymanie pozycji głównego ośrodka
myśli naukowej w regionie kształcącego ludzi wszechstronnych,
posiadających zdolność samodzielnego myślenia i mających dobre,
uniwersalne przygotowanie zawodowe”. Uniwersytet Szczeciński, jak
żaden inny, ma do spełnienia zadanie integrowania społeczności tego
obszaru Europy, jaką jest zachodnia część basenu Morza Bałtyckiego,
wokół przeszłości, teraźniejszości i przyszłości regionu poprzez badania
naukowe, upowszechnianie wiedzy i kształtowanie poczucia tożsamości
jednostkowej i społecznej mieszkańców.

12

Wymagania wstępne:

Kandydat powinien wykazać się odpowiednimi wynikami z egzaminu
maturalnego w zakresie:
1) języka polskiego albo języka mniejszości narodowych;
2) jednego wybranego przez siebie przedmiotu z następujących: historia
albo matematyka albo filozofia albo wiedza o społeczeństwie albo
geografia;
3) języka obcego nowożytnego.
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