
Promotor Temat pracy dyplomowej magisterskiej Krótka charakterystyka pracy

prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek Koncepcja Highest and Best Use w wycenie nieruchomości Interpretacja pojęcia, zasady ustalania sposobu użytkowania, przykład praktyczny.

prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek Wartość dla wymuszonej sprzedaży neruchomości - zagadnienia prawne i metodyczne Interpretacja pojęcia na gruncie prawa i standardów zawodowych, zgromadzenie danych i ich analiza.

dr hab. inż. Małgorzata Renigier-Biłozor
Analiza wybranych  metod służących badaniu istotnosci zmiennych na przykładzie wybranego rynku 

nieruchomosci.  

Opracowanie bazy danych do przeprowadzenia analiz na wybranym obszarze kraju. Wykorzystanie metod 

statystycznych do opracowania i weryfikacji analiz.

dr hab. inż. Radosław Cellmer
Analiza przestrzenna aktywności rynku nieruchomości i dynamiki zmian cen z wykorzystaniem 

narzędzi GIS

Charakterystyka czynników wpływających na aktywność rynku i dynamikę zmian cen. Zgromadzenie 

danych z rynku lokalnego. Analizy przestrzenne z wykorzystaniem narzędzi GIS.

Promotor Temat pracy dyplomowej magisterskiej Krótka charakterystyka pracy

prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek Porównanie systemów opodatkowania nieruchomości. Studium przypadku Rodzje podatków, podstawy opodatkowania w Polsce i wybranych krajach.

prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek Ekonomiczne zasady wyceny nieruchomości  - ujęcie teoretyczne i praktyczne
Charakterystyka zasad, podanie przykładówdziałania poszczególnych zasad na rynku nieruchomości i w 

praktyce.

prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek Rola doradcy majątkowego w działalności deweloperów
Pojęcie doradztwa na rynku nieruchomości, istota działania deweloperów, rodzaje i zakres porad 

niezbędnych w procesie inwestycyjnym.

dr hab. inż. Małgorzata Renigier-Biłozor Analiza podobieństwa rynków nieruchomości mieszkaniowych.
Zebranie i opracowanie bazy danych do analizy rynków nieruchomości na wybranym obszarze kraju. 

Wykorzystanie metod statystycznych oraz narzędzi Gis do opracowania i weryfikacji analiz.

dr hab. inż. Małgorzata Renigier-Biłozor Analiza wpływu czynników lokalizacyjno - przestrzennych  na wartosc nieruchomosci mieszkaniowych

Opracowanie, zebranie i analiza wpływu wybranych czynników na rynek nieruchomości mieszkaniowych. 

W pracy do analizy zostaną wykorzystane metody statystyczne oraz narzędzia GIS do opracowania i 

weryfikacji  analiz.

dr hab. inż. Małgorzata Renigier-Biłozor Weryfikacja istotności mikro i makro czynników wpływających na rynek nieruchomości.
Opracowanie bazy danych do przeprowadzenia analiz na wybranym obszarze kraju. Wykorzystanie metod 

statystycznych do opracowania i weryfikacji analiz.

dr hab. inż. Radosław Cellmer Analiza przestrzenna stopnia zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w Polsce

Charakterystyka potrzeb mieszkaniowych w Polsce i możliwości ich zaspokojenia. Zgromadzenie danych 

(GUS). Analiza rozkładu przestrzennego stopnia zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Budowa modeli 

przestrzenneych z wykorzystaniem narzędzi GIS

dr hab. inż. Radosław Cellmer Bariery rozwoju rynku nieruchomości w Polsce
Charakterystyka stanu obecnego rynku nieruchomości. Analiza SWOT. Analiza barier rozwoju rynku. 

Perspektywy rozwoju rynku nieruchomości.

dr hab. inż. Radosław Cellmer Analiza przestrzenna popytu i podaży na rynku nieruchomości z wykorzystaniem narzędzi GIS
Charakterystyka aktualnych trendów w zakresie popytu i podaży. Zgromadzenie informacji. Analiza 

rozkładu przestrzennego czynników popytu i podaży. Badanie zależności przestrzennych.
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