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1. Nazwa studiów podyplomowych  

WYCENA NIERUCHOMOŚCI 

 

2. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji  

Studia podyplomowe umożliwiają osiągnięcie kwalifikacji cząstkowych, uwzględniających 

charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie szóstym, określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 7 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. 

 

3. Liczba semestrów i łączna liczba punktów ECTS  

Liczba semestrów: 2  

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów: 60 

 

4. Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych  

Zajęcia dydaktyczne obejmują łącznie 286 godzin, w tym 114 godziny wykładów, 24 godzin ćwiczeń w 

semestrze pierwszym oraz 112 godzin wykładów, 26 godzin ćwiczeń i 10 godzin seminarium w semestrze 

drugim, zgodnie z podanym niżej planem studiów, który opracowano w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie minimalnych wymogów 

programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (Dz.U.1014 poz.826). 

 

Wycena Nieruchomości – semestr 1 

Lp Przedmiot 
Kod 

przedmiotu  

Liczba 

godz. 

w sem. 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Forma 

zajęć 

Forma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

zaliczenia 

1 Część ogólna prawa cywilnego PWN01 8 2 W zalicz. na ocenę 

2 Podstawy prawa rzeczowego PWN02 12 2 W zalicz. na ocenę 

3 Podstawy prawa zobowiązań PWN03 8 2 W zalicz. na ocenę 

4 Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzin. i spadk. PWN04 4 1 W zalicz. bez oceny 

5 Podstawy prawa i postępowania administracyjnego PWN05 4 1 W zalicz. bez oceny 

6 Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze PWN06 10 2 W zalicz. na ocenę 

7 Gospodarka rolna, leśna i wodna PWN07 4 1 W zalicz. bez oceny 

8 Ochrona danych osobowych PWN08 2 1 W zalicz. bez oceny 

9 Zamówienia publiczne PWN09 4 1 W zalicz. bez oceny 

10 Podstawy ekonomii PWN10 6 1 W zalicz. na ocenę 

11 Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości PWN11  8 2 W zalicz. na ocenę 

12 Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji PWN12 8 2 W zalicz. na ocenę 

13 Elementy finansów i bankowości PWN13  6 1 W zalicz. na ocenę 

14 Podstawy matematyki finansowej PWN14  6 1 Ć zalicz. na ocenę 

15 Podstawy statystyki i ekonometrii PWN15 10 2 Ć zalicz. na ocenę 

16 Elementy rachunkowości PWN16 4 1 Ć zalicz. bez oceny 

17 Podstawy budownictwa PWN17 10 2 W zalicz. na ocenę 

18 Przegląd technologii w budownictwie PWN18 6 1 W zalicz. na ocenę 

19 Proces inwestycyjny w budownictwie PWN19 4 1 W zalicz. bez oceny 

20 Eksploatacja nieruchomości PWN20 6 1 W zalicz. na ocenę 

21 Podstawy kosztorysowania PWN21 4 1 Ć zalicz. bez oceny 

22 Doradztwo na rynku nieruchomości PWN22 4 1 W zalicz. bez oceny 

    RAZEM 138 30     
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Wycena Nieruchomości – semestr 2 

Lp Przedmiot 
Kod 

przedmiotu  

Liczba 

godz. 

w sem. 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Forma 

zajęć 

Forma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

zaliczenia 

1 Źródła informacji o nieruchomościach PWN23 10 2 W zalicz. na ocenę 

2 Gospodarka przestrzenna PWN24 6  1 W zalicz. na ocenę 

3 Gospodarka nieruchomościami PWN25 12  2 W zalicz. na ocenę 

4 Status prawny rzeczoznawcy majątkowego PWN26 4 1 W zalicz. bez oceny 

5 Organizacje zawodowe rzeczozn. majątkowych PWN27 2 1 W zalicz. bez oceny 

6 Standardy zawod. i etyka zawodowa rzeczozn. majątk. PWN28 2 1 W zalicz. bez oceny 

7 Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruch. PWN29 4 1 W zalicz. bez oceny 

8 Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny PWN30 6 1 W zalicz. na ocenę 

9 Podejścia, metody i techniki wyceny nieruch. w Polsce PWN31 26 4 Ć zalicz. na ocenę 

10 Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych PWN32 10 2 W zalicz. na ocenę 

11 Wycena nieruchomości zurbanizowanych PWN33 10 2 W zalicz. na ocenę 

12 
Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin 

ozdobnych i gruntów pod wodami 
PWN34 8 2 W zalicz. na ocenę 

13 Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrz. i zakrz. PWN35 6 1 W zalicz. na ocenę 

14 
Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i 

wycena nieruchomości specjalnych 
PWN36 22 3 W egzamin  

15 Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruch. PWN37 4 1 W zalicz. bez oceny 

16 Wycena masowa PWN38 2 1 W zalicz. bez oceny 

17 Dokumentacja procesu wyceny PWN39 4 1 W zalicz. bez oceny 

18 Seminarium dyplomowe i egzamin PWN40 10 3 S egzamin  

  RAZEM 148 30   

 

Nieodłącznym elementem studiów jest wykonanie operatu szacunkowego, który stanowi podstawę 

zaliczenia seminarium oraz przystąpienia do egzaminu końcowego polegającego na obronie tego 

operatu i uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie wyceny 

nieruchomości. W ramach ww. studiów przewidziano 100 godzin zajęć konsultacyjnych związanych 

z wykonaniem operatu szacunkowego. 
 

5. Sylwetka absolwenta  

Założeniem studiów podyplomowych Wycena Nieruchomości jest przygotowanie absolwentów do zadań 

zawodowych, związanych z odgrywaniem aktywnej roli w procesie szacowania wartości różnych 

rodzajów nieruchomości. Mają one wykształcić specjalistów zdolnych nie tylko do wykonywania wyceny 

nieruchomości, ale również ekspertów w dziedzinie szeroko rozumianej gospodarki nieruchomościami.  

Zdobędą oni kompetencje merytoryczne do realizacji zadań takich jak: 

1. posługiwanie się przepisami prawa cywilnego, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa 

rodzinnego i spadkowego, prawa postępowania administracyjnego, prawa spółdzielczego 

oraz prawa budowlanego; 

2. wykonywanie analiz z zakresu ekonomii, finansów, bankowości i rachunkowości oraz oceny 

ekonomicznej efektywności inwestycji; 

3. korzystanie z różnych źródeł informacji o nieruchomościach niezbędnych w procesie 

wyceny, w tym m.in. z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ksiąg wieczystych, katastru 

nieruchomości, map geodezyjnych i kartograficznych, GESUT i innych; 
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4. doradztwo w kwestiach gospodarki gruntami i nieruchomościami, a także doradztwo 

odnośnie ustalania lokalizacji inwestycji oraz współpraca w opracowywaniu ekspertyz  

i analiz dotyczących wartości nieruchomości; 

5. planowanie rozwoju systemów infrastruktury technicznej i związanych z nimi obiektów 

infrastruktury technicznej oraz towarzyszącej temu opłacie adiacenckiej wynikającej ze 

wzrostu wartości nieruchomości. 

 

Absolwenci studiów podyplomowych Wycena Nieruchomości, uzyskają zatem niezbędną wiedzę  

i umiejętności z zakresu podstaw prawa, ekonomii i nauk technicznych, które stanowią podstawę do 

wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego w dobie rozwijającego się rynku nieruchomości oraz 

wszelkich form gospodarowania nieruchomościami. Absolwenci studiów podyplomowych Wycena 

Nieruchomości będą posiadać kompetencje analityczne, kreatywne oraz metodologiczne. Będą oni 

rozumieć uwarunkowania społeczne swojej działalności. Dzięki temu absolwenci będą przygotowani do: 

 sporządzania opracowań i ekspertyz uwzględniających aspekty prawne, ekonomiczne  

i techniczne w odniesieniu do wartości nieruchomości; 

 pełnienia roli doradcy i eksperta posiadającego kompetencje w zakresie wyceny nieruchomości; 

 współpracy z innymi podmiotami rynku nieruchomości; 

 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy; 

 uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności. 

 

Absolwenci studiów podyplomowych Wycena Nieruchomości zdobędą zatem wiedzę z zakresu 

gospodarki nieruchomościami, metod określania wartości nieruchomości, sporządzania operatów 

szacunkowych oraz pełnienia funkcji związanych z analizą i oceną rynku nieruchomości. 

Absolwenci będą przygotowani do odbycia praktyki zawodowej, a następnie przystąpienia do 

egzaminu państwowego w celu uzyskania licencji zawodowej rzeczoznawcy majątkowego. 
 

6. Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego  

    się o przyjęcie na studia podyplomowe  

Uczestnikiem studiów podyplomowych może być osoba, która posiada kwalifikację pełną co 

najmniej na poziomie szóstym uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki zgodnie  

z Uchwałą Nr 329 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 22 listopada 2018 (&5, pkt.4) (studia 

pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie). Studia adresowane są  

w szczególności do absolwentów takich kierunków, jak: budownictwo, gospodarka przestrzenna, 

geodezja, inżynieria środowiska, ekonomia, prawo.  
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7. Zestawienie tabelaryczne kierunkowych efektów uczenia się  

Tabela 1. Szczegółowe efekty uczenia się na studiach podyplomowych Wycena Nieruchomości      

       i ich odniesienie do poziomu 6 efektów uczenia się z zakresu nauk technicznych 

Objaśnienia oznaczeń: 

P6 – poziom 6 PRK (Polskie Ramy Kwalifikacji)  

S – charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego 

W = wiedza 

T = teorie, zasady 

Z =zjawiska i procesy 

O = organizacja pracy 

G= głębia i zakres 

K= kontekst 

U =umiejętności 

I = informacje 

W = wykorzystanie wiedzy 

K = komunikowanie się 

O = organizacja pracy 

U = uczenie się 

K =kompetencje społeczne 

K = krytyczna ocena 

O = odpowiedzialność 

R = rola zawodowa 

WN – Wycena Nieruchomości 

01, 02, 03 i kolejne – numery efektu kształcenia 
 

Załącznik nr 1 do „Wytyczne do tworzenia 

 programów studiów podyplomowych” 

Symbol 

Opis efektów uczenia się dla studiów 

podyplomowych  

Wycena Nieruchomości 

Odniesienie do 

charakterystyk 

drugiego 

stopnia 

określonych na 

podstawie art. 7 

ust. 3 Ustawy  

z dnia 22 

grudnia 2015 r. 

o 

Zintegrowanym 

Systemie 

Kwalifikacji 

na poziomie 6 

PRK 

Odniesienie do 

charakterystyk 

drugiego 

stopnia 

określonych na 

podstawie art. 7 

ust. 4 Ustawy  

z dnia 22 

grudnia 2015 r. 

o 

Zintegrowanym 

Systemie 

Kwalifikacji 

na poziomie 6 

PRK 

WIEDZA: absolwent zna i rozumie  

WN_W01 

normy, przepisy i reguły prawne związane z 

gospodarką nieruchomościami, w szczególności w 

zakresie podstaw prawa cywilnego, prawa rzeczowego, 

prawa zobowiązań, prawa rodzinnego i spadkowego, 

prawa postępowania administracyjnego, prawa 

spółdzielczego oraz prawa budowlanego 

P6S_WK 

P6S_WG 
P6Z_WT 

WN_W02 

Podstawowe zagadnienia ekonomiczne przydatne do 

formułowania i rozwiązywania zadań dotyczących 

finansów, bankowości i rachunkowości oraz oceny 

ekonomicznej efektywności inwestycji 

P6S_WK 

P6S_WG 
P6Z_WT 
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WN_W03 

podstawy wiedzy technicznej w zakresie budownictwa, 

stosowanych technologii, eksploatacji nieruchomości, 

procesu inwestycyjnego w budownictwie oraz 

podstawy kosztorysowania 

P6S_WK 

P6S_WG 
P6Z_WT 

WN_W04 
normy moralne i etyczne właściwe dla zawodu 

rzeczoznawcy majątkowego 

P6S_WK 

P6S_WG 
P6Z_WZ 

WN_W05 podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości 
P6S_WK 

P6S_WG 
P6Z_WZ 

WN_W06 

zasady działalności podmiotów uczestniczących na 

rynku nieruchomości oraz zasady i formy współpracy 

między nimi 

P6S_WK 

P6S_WG 

P6Z_WT 

P6Z_WZ 

WN_W07 

metody i zasady sporządzania opracowań w formie 

pisemnej i formy prezentacji uzyskanych wyników na 

bazie informacji pozyskanych z różnych źródeł 

P6S_WK 

P6S_WG 
P6Z_WO 

UMIEJĘTNOŚCI: absolwent potrafi  

WN_U01 

wykorzystać wiedzę teoretyczną, analizować zjawiska i 

procesy ekonomiczne oraz proponować konkretne 

rozwiązania z wykorzystaniem metod i technik 

dotyczących finansów, bankowości i rachunkowości 

oraz oceny ekonomicznej efektywności inwestycji, 

P6S_UW P6Z_UN 

WN_U02 

stosować standardy zawodowe rzeczoznawców 

majątkowych, samodzielnie planować i realizować 

własne uczenie się 

P6S_UW 

P6S_UU 
P6Z_UU 

WN_U03 

stosować podejścia, metody i techniki wyceny 

nieruchomości w zależności od rodzaju nieruchomości 

i celu wyceny oraz ocenić ich przydatność, potrafi 

pozyskiwać dane z różnych źródeł niezbędne do 

procesu wyceny 

P6S_UW 
P6Z_UO 

P6Z_UI 

WN_U04 

współpracować z różnymi podmiotami w środowisku 

zawodowym oraz komunikować się z otoczeniem z 

użyciem specjalistycznych technologii 

P6S_UO 

P6S_UK 
P6Z_UO 

WN_U05 

przygotowywać typowe prace pisemne i opracowania 

związane ze studiowanym kierunkiem studiów, jak również 

występować publicznie z wykorzystaniem podstawowych 

ujęć teoretycznych a także różnych źródeł 

P6S_UW 

P6S_UK 
P6Z_UN 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: absolwent jest gotów do  

WN_K01 

wykorzystania wiedzy i nabytych umiejętności mając 

świadomość ważności i rozumiejąc wszelkie aspekty i 

skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na 

podejmowane decyzje i związanej z tym odpowiedzialności. 

P6S_KR 

P6S_KO 
P6Z_KP 

WN_K02 

określania priorytetów służących realizacji określonego 

przez siebie lub innych zadania, zachowując zasady 

etyki zawodowej 

P6S_KR P6Z_KO 

WN_K03 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy P6S_KO P6Z_KO 

WN_K04 

pełnienia roli społecznej absolwenta studiów 

podyplomowych oraz uczestnictwa w przygotowaniu 

opracowań i ekspertyz uwzględniających aspekty 

prawne, ekonomiczne i techniczne 

P6S_KR 

P6S_KO 

P6Z_KO 

P6Z_KW 

 

 

8. Matryca efektów uczenia się



 

 

Wycena Nieruchomości 

MATRYCA POKRYCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI 
KOMPETENCJE 

SPOŁECZNE 

kod przedmiotu 

Lp  nazwa przedmiotu kod przedmiotu 

se
m

es
tr

 

W
N

_W
01

 

 

W
N

_W
02

 

W
N

_W
03

 

W
N

_W
04

 

W
N

_W
05

 

W
N

_W
06

 

W
N

_W
07

 

kod przedmiotu 

W
N

_U
01

 

W
N

_U
02

 

W
N

_U
03

 

W
N

_U
04

 

W
N

_U
05

 

W
N

_K
01

 

W
N

_K
02

 

W
N

_K
03

 

W
N

_K
04

 

1.  Część ogólna prawa cywilnego PWN01 

zi
m

ow
y 

1      1 PWN01          PWN01 

2.  Podstawy prawa rzeczowego PWN02 1      1 PWN02          PWN02 

3.  Podstawy prawa zobowiązań PWN03 1      1 PWN03          PWN03 

4.  Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkow. PWN04 1      1 PWN04          PWN04 

5.  Podstawy prawa i postępowania administracyjnego PWN05 1      1 PWN05          PWN05 

6.  Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze PWN06 1  1   1 1 PWN06          PWN06 

7.  Gospodarka rolna, leśna i wodna PWN07 1     1 1 PWN07          PWN07 

8.  Ochrona danych osobowych PWN08 1     1  PWN08          PWN08 

9.  Zamówienia publiczne PWN09 1   1   1 PWN09          PWN09 

10.  Podstawy ekonomii PWN10  1    1 1 PWN10          PWN10 

11.  Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości PWN11  1    1 1 PWN11          PWN11 

12.  Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji PWN12  1    1 1 PWN12          PWN12 

13.  Elementy finansów i bankowości PWN13 1 1     1 PWN13          PWN13 

14.  Podstawy matematyki finansowej PWN14  1     1 PWN14 1        1 PWN14 

15.  Podstawy statystyki i ekonometrii PWN15  1     1 PWN15    1     1 PWN15 

16.  Elementy rachunkowości PWN16  1     1 PWN16 1     1    PWN16 

17.  Podstawy budownictwa PWN17 1  1    1 PWN17          PWN17 

18.  Przegląd technologii w budownictwie PWN18   1    1 PWN18          PWN18 

19.  Proces inwestycyjny w budownictwie PWN19 1  1    1 PWN19          PWN19 

20.  Eksploatacja nieruchomości PWN20 1  1    1 PWN20          PWN20 

21.  Podstawy kosztorysowania PWN21 1  1     PWN21     1   1  PWN21 

22.  Doradztwo na rynku nieruchomości PWN22  1  1  1  PWN22          PWN22 
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1.  Źródła informacji o nieruchomościach PWN23 

le
tn

i 

1     1 1 PWN23          PWN23 

2.  Gospodarka przestrzenna PWN24 1     1 1 PWN24          PWN24 

3.  Gospodarka nieruchomościami PWN25 1 1    1 1 PWN25          PWN25 

4.  Status prawny rzeczoznawcy majątkowego PWN26 1 1  1 1   PWN26          PWN26 

5.  Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych PWN27    1  1  PWN27          PWN27 

6.  Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego PWN28    1  1  PWN28          PWN28 

7.  Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości PWN29 1    1 1  PWN29          PWN29 

8.  Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny PWN30 1 1 1   1  PWN30          PWN30 

9.  Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce PWN31     1   PWN31  1 1   1    PWN31 

10.  Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych PWN32 1   1 1  1 PWN32          PWN32 

11.  Wycena nieruchomości zurbanizowanych PWN33 1   1 1  1 PWN33          PWN33 

12.  
Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i 
gruntów pod wodami 

PWN34 1   1 1  1 PWN34          PWN34 

13.  Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych PWN35 1   1 1  1 PWN35          PWN35 

14.  
Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości 
specjalnych 

PWN36 1   1 1  1 PWN36    1      PWN36 

15.  Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością PWN37 1   1 1  1 PWN37    1      PWN37 

16.  Wycena masowa PWN38 1   1 1  1 PWN38    1      PWN38 

17.  Dokumentacja procesu wyceny PWN39 1   1 1  1 PWN39          PWN39 

18.  Seminarium dyplomowe i egzamin PWN40       1 PWN40     1  1  1 PWN40 

suma: 28 11 7 13 11 14 31  2 1 1 4 2 2 1 1 3  



9. Karty przedmiotów  

 Karty przedmiotów zgodne ze wzorem - Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 915 z 2019 r. Rektora PB 
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10. Zasady rekrutacji kandydatów na studia podyplomowe  

Rekrutacja kandydatów odbywa się bez egzaminów wstępnych. Warunkiem przyjęcia jest 

dostarczenie kompletu dokumentów, w skład którego wchodzi: 

1) podanie o przyjęcie wraz z ankietą osobową; 

2) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność  

z oryginałem przez upoważnionego pracownika PB lub notariusza; 

3) dowód wniesienia opłaty wpisowej. 

Limit przyjęć: min. 25 osób, max. 35 osób. W przypadku przekroczenia limitu miejsc  

o przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń. 

Przyjęcie na studia podyplomowe następuje zgodnie z zasadami rekrutacji o których mowa  

w §2 ust. 3 pkt. 7 Regulaminu Studiów Podyplomowych Politechniki Białostockiej (Uchwała 

Nr  329 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 22 listopada 2018). 

Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia podyplomowe podejmuje dziekan w formie pisemnej. 

Kierownik studiów podyplomowych sporządza protokół z przebiegu postępowania 

rekrutacyjnego na studia podyplomowe. 

Od decyzji przysługuje odwołanie do rektora składane za pośrednictwem dziekana w terminie 

14 dni od jej doręczenia. 

Kandydat przyjęty na studia podyplomowe nabywa status Słuchacza w momencie przyjęcia na studia. 

Podpisanie umowy o warunkach odpłatności może nastąpić nie wcześniej niż po wydaniu 

decyzji o przyjęciu na studia i nie później niż w terminie trzydziestu dni od rozpoczęcia zajęć. 

W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów Uczelnia może odstąpić od uruchomienia 

studiów podyplomowych. 

 

11. Koszty uczestnictwa  

Czesne: 4 200,00 zł (łącznie za dwa semestry) + 200,00 zł opłata wpisowa 

 

Na pierwszym zjeździe Słuchacz zawiera z Uczelnią umowę o warunkach odpłatności  

i wnosi opłaty w terminach wskazanych w umowie. Dziekan Wydziału na uzasadniony wniosek 

Słuchacza, zaopiniowany przez kierownika studiów podyplomowych może rozłożyć opłatę na 

raty ustalając termin i wysokość poszczególnych płatności. 

 

Opłatę należy uiścić na konto: 

……………………………………..……………………………. 

Z dopiskiem „Studia Podyplomowe Wycena Nieruchomości, Imię i Nazwisko” 

 

Dowód opłaty należy dostarczyć na pierwszy zjazd. 
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12. Informacja o terminie rozpoczęcia zajęć  

Studia podyplomowe Wycena Nieruchomości są to studia dwusemestralne, prowadzone  

w systemie zaocznym średnio 2 razy w miesiącu (sobota 8 godz., niedziela 8 godz.), łącznie 16 

zjazdów (286 godz.). Zajęcia obejmują 226 godzin wykładów, 50 godzin ćwiczeń i 10 godzin 

seminariów. Odbywać się będą w Politechnice Białostockiej na Wydziale Budownictwa  

i Inżynierii Środowiska przy ul. Wiejskiej 45E, w Sali Rady Wydziału, nr 34. 

Termin rozpoczęcia zajęć IX edycji studiów to 05.10.2019r. 

 

13. Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych  
 

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo  

w zajęciach i zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów Wycena 

Nieruchomości. Przy zaliczeniach przedmiotów stosuje się następującą skalę ocen: 

bardzo dobry – 5,0;  

dobry plus – 4,5;  

dobry – 4,0;  

dostateczny plus – 3,5;  

dostateczny – 3,0;  

niedostateczny – 2,0; 

zaliczenie bez oceny – zal. 

Ocenę końcową ukończenia studiów podyplomowych stanowi średnia ważona wyliczona  

z poszczególnych zaliczeń uzyskanych w toku studiów podyplomowych obliczaną zgodnie  

z Uchwałą Nr 329 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 22 listopada 2018. Wyrównanie do 

pełnej oceny następuje według zasady: 

3,00 – 3,25 – dostateczny; 

 3,26 – 3,75 – dostateczny plus; 

 3,76 – 4,25 – dobry; 

 4,26 – 4,50 – dobry plus; 

 4,51 – 5,00 – bardzo dobry. 

Do średniej ocen nie wlicza się sumy punktów zaliczeniowych ECTS z przedmiotów 

kończących się zaliczeniem bez oceny. 

Poszczególne składowe ocen i ocenę końcową wpisuje się do protokołu egzaminacyjnego. 
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14. Opis zasobów bibliotecznych oraz elektronicznych zasobów  

      wiedzy obejmujących literaturę na studiach podyplomowych  

Biblioteka Politechniki Białostockiej zapewnia dostęp oraz możliwość korzystania  

z zasobów bibliotecznych obejmujących literaturę związaną z kierunkiem studiów 

podyplomowych Wycena Nieruchomości. 

Biblioteka PB jest największą biblioteką naukowo-techniczną w regionie północno-wschodnim 

Polski. Stanowi podstawę systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni, w skład którego wchodzą: 

Biblioteka Główna, biblioteki specjalistyczne (Biblioteka Wydziału Architektury, Biblioteka 

Wydziału Inżynierii Zarządzania,  Biblioteka Zamiejscowego Wydziału Leśnego  

w Hajnówce) oraz Archiwum Uczelniane i Centrum Historii PB. Zadaniem Biblioteki Głównej jest 

zaspokajanie potrzeb wszystkich pracowników i studentów w zakresie dostępu do literatury 

naukowej i dydaktycznej. Biblioteki specjalistyczne obsługują zaś poszczególne wydziały Uczelni, 

gromadząc i udostępniając księgozbiór ściśle związany z ich potrzebami. 

Od 1951 roku Biblioteka PB zgromadziła ponad 400 tysięcy książek, czasopism, norm  

i literatury firmowej. Tematyka księgozbioru jest ściśle związana z potrzebami wydziałów  

i kierunkami studiów prowadzonymi w Politechnice Białostockiej. Wśród zgromadzonych 

materiałów bibliotecznych ważne miejsce zajmują wydawnictwa z zakresu: prawa, 

budownictwa, eksploatacji nieruchomości, ekonomii oraz wyceny nieruchomości. 

 

Tab.10.1.  Zbiory Biblioteki Politechniki Białostockiej w rozbiciu na kategorie w latach 2015-2018 

Lp. Opis 
stan na 

31.12.2015 

stan na 

31.12.2016 

stan na 

31.12.2017 

stan na 

31.12.2018 

1. 

Łącznie zasoby (liczba 

woluminów/jednostek), 

 w tym: 

391 734 399 585 406 331 411353 

- wydawnictwa zwarte 268 293 275 321 281 495 286199 

- wydawnictwa ciągłe 44 853 45 379 45 907 46294 

- zbiory specjalne (normy, literatura 

firmowa, dokumenty elektroniczne, itp) 

78 588 78 885 78 929 78860 

2. 

Liczba prenumerowanych tytułów czasopism 

(dostępnych w formie papierowej), w tym: 

466 442 419 391 

- wydawnictwa polskie 435 410 389 365 

- wydawnictwa zagraniczne 31 32 30 26 

3. 

Wydawnictwa zarejestrowane w danym 

roku (liczba woluminów/jednostek), w tym: 

7 649 8 021 6 821 5717 

- wydawnictwa zwarte 6 737 7 090 6 164 5116 

- wydawnictwa ciągłe 536 633 546 387 

- zbiory specjalne (normy, literatura 

firmowa, dokumenty elektroniczne) 

376 298 111 214 

Źródło: Biblioteka Główna. 
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W 1995 roku został zakupiony zintegrowany system biblioteczny ALEPH, który umożliwił 

zautomatyzowanie Biblioteki Głównej oraz bibliotek wydziałowych. Uruchomiona w 2017 r. 

wersja 22 zintegrowanego systemu bibliotecznego ALEPH zapewnia użytkownikom  

i pracownikom biblioteki przyjazne środowisko pracy. Wszystkie zbiory dostępne są w 

katalogu online. Zarejestrowani czytelnicy mogą zdalnie zamawiać książki, przedłużać terminy 

ich zwrotu oraz kontrolować stan swojego konta.  

W pierwszym kwartale 2016 roku Biblioteka PB uruchomiła system Primo firmy ExLibris – 

nowoczesną wyszukiwarkę naukową, pozwalającą na jednoczesne przeszukiwanie wszystkich 

zasobów oferowanych przez Bibliotekę PB (katalog biblioteki, licencjonowane bazy danych, 

otwarte zasoby naukowe, biblioteki cyfrowe). Narzędzie to w znaczący sposób poprawiło 

jakość oraz szybkość wyszukiwania dokumentów. Poszukiwania zawężone zostały do jednego 

okna, a wyniki grupowane są wg indywidualnych potrzeb czytelnika. 

Od października 2012 roku Biblioteka Główna funkcjonuje w  gmachu Centrum 

Nowoczesnego Kształcenia. W nowoczesnych pomieszczeniach udostępniane są połączone 

zbiory Biblioteki Głównej oraz funkcjonujących dawniej bibliotek wydziałowych 

zlokalizowanych na terenie kampusu. Zgromadzenie w jednym miejscu bogatego księgozbioru 

pozwoliło na wyodrębnienie na trzech kondygnacjach budynku ogólnodostępnych, 

specjalistycznych czytelni: 

 Czytelnia Czasopism                - 24 miejsca 

 Czytelnia Elektroniczna    - 24 miejsca 

 Czytelnia Książek                 - 81 miejsc 

 Czytelnia Norm i Zbiorów Specjalnych               - 10 miejsc 

 Czytelnia Wydawnictw Informacyjnych  - 27 miejsc 

Użytkownicy mogą korzystać również z 19 specjalnie zaprojektowanych i wyposażonych 

pomieszczeń do pracy indywidualnej i grupowej (104 miejsca). 

Dodatkowo, na potrzeby szkoleń, prezentacji czy ćwiczeń, dostępna jest sala multimedialna,  

w której są 32 stanowiska komputerowe. Łącznie Biblioteka PB dysponuje 378 miejscami dla 

czytelników (Biblioteka Główna -  270, biblioteki specjalistyczne – 108).  

W 2015 roku na terenie Czytelni Książek utworzono stanowisko do pracy  dla osób 

niepełnosprawnych ze specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym. 

Ponadto, do dyspozycji użytkowników jest 108 stanowisk komputerowych z dostępem do 

Internetu (Biblioteka Główna – 89, biblioteki specjalistyczne – 19). Na wybranych 

stanowiskach zainstalowano specjalistyczne oprogramowanie: 
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 Adobe AfterEffects CS6, 

 Adobe Design & Web Premium CS6 (Photoshop, Illustrator, InDesign. Dreamweaver, 

Flash Professional, Fireworks, Acrobat X Pro, Bridge, Media Encoder), 

 Adobe Photoshop CS6 Extended, 

 Altium Designer 10 Academic,  

 Android Studio, 

 ArchiCAD, 

 Autodesk Education Master Suite 2014 EDU (AutoCAD, Autodesk), 

 Blender,  

 Code Blocks Studio,  

 Corel Designer Technical Suite X5,  

 CorelDRAW Graphics Suite X6 (CorelDRAW, PHOTO-PAINT, PowerTRACE, 

CAPTURE, CONNECT), 

 Dev-C++ , 

 Embarcadero RAD Studio XE2 Professional (Delphi XE2, C++Builder XE2, 

Embarcadero Prism XE2, RadPHP XE2 & Android Platform, InterBase XE Developer 

Edition), 

 Flash Builder Premium 4.5, 

 GIMP, 

 Microsoft Office 2010 oraz 2003,  

 MikroMap, 

 Netbeans IDE , 

 Norma PRO EDU, 

 proTeXtorazLEd - LaTeXEdytor, 

 Python, 

 Solid Works, 

 Statistica, 

 University Bundle V-Ray 2.0 for 3ds Max EDU + Pdplayer,  

 Vensim PLE, 

 Visual Studio Express 2012, 

 WinKalk. 
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Użytkownicy mogą także korzystać z wysokiej klasy samoobsługowych skanerów (3 znajdują 

się w Bibliotece Główniej, 1 w Bibliotece Wydziału Inżynierii Zarządzania) oraz skanerów 

płaskich dostępnych przy stanowiskach komputerowych (3 znajdują się w Bibliotece Główniej, 

3 w Bibliotece Wydziału Architektury). 

Wychodząc naprzeciw potrzebom czytelników Biblioteka PB wprowadziła szereg rozwiązań 

podnoszących jakość świadczonych usług i komfort korzystania ze zbiorów - przede wszystkim 

wolny, swobodny dostęp do najnowszych zbiorów naukowych i dydaktycznych. Regulaminy 

czytelni, zarówno Biblioteki Głównej jak i bibliotek specjalistycznych, uwzględniają 

krótkoterminowe wypożyczenia zbiorów poza obręb czytelni na okres 7 dni lub na 3 godziny. 

Specjalne urządzenia (self-check) pozwalają na samodzielne wypożyczenia i zwroty książek,  

a zlokalizowane na zewnątrz budynku urządzenie („wrzutnia”) umożliwia zwrot książek 

również w czasie zamknięcia biblioteki. Przyjęte rozwiązania znacząco wpłynęły na 

efektywność i częstotliwość korzystania ze zbiorów bibliotecznych. W trakcie roku 

akademickiego codziennie odwiedza Bibliotekę Główną przeciętnie około 700 użytkowników. 

Istotnym uzupełnieniem tradycyjnego księgozbioru bibliotecznego są zasoby elektroniczne. 

Dostęp do najnowszych osiągnięć nauki zapewniają tematyczne i wielodziedzinowe serwisy 

czasopism i książek elektronicznych. Biblioteka PB oferuje dostęp do następujących baz 

danych: 

 baz pełnotekstowych (138 baz), m.in.:  

 Bankowość, Finanse, Samorząd – Wiedza on-line (bankowość, finanse, zarządzanie),  

 EBSCOhost (serwis interdyscyplinarny składający się z 17 baz),  

 Elsevier (baza interdyscyplinarna ScienceDirect), 

 Emerald Engineering and EmeraldManagamenteJournals 120 (automatyka, robotyka, 

matematyka obliczeniowa, elektronika, inżynieria materiałowa, zarządzanie, marketing, 

finanse, logistyka, technika),  

 EmergingMarkets Information Service (EMIS) (biznes, zarządzanie i rachunkowość, 

ekonomia i finanse),  

 IBUK libra (baza interdyscyplinarna książek polskich),  

 IEEE Xplore Digital Library (technika),  

 INFONA (interdyscyplinarna), 

 Knovel Library (technika),  

 Naukowa Akademicka Sieciowa Biblioteka Internetowa (NASBI) (baza 

interdyscyplinarna książek polskich), 
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 OECD iLibrary (serwis interdyscyplinarny składający się z 79 baz),  

 SPRINGER (interdyscyplinarna),  

 Wiley Online Library (interdyscyplinarna); 

 baz bibliograficzno-abstraktowych:  

 ISI Web of Science (interdyscyplinarna),  

 MathSciNet (matematyka, informatyka i dziedziny pokrewne),  

 Scopus (interdyscyplinarna),  

 Web of Science (serwis interdyscyplinarny składający się z 19 baz);  

 indywidualnych tytułów czasopism, m.in.: 

 Computer Methods in Material Science, 

 Miesięcznik Hotelarz, 

 Miesięcznik Rynek Turystyczny, 

 Nature Publishing Group (interdyscyplinarna),  

 Science (nauki przyrodnicze i inne); 

 oraz krajowych i zagranicznych baz ogólnodostępnych, jak:  

 AGRO (nauki przyrodnicze, rolnicze i techniczne), 

 BazEkon (ekonomia),  

 BazTech (nauki techniczne oraz w wyborze nauki ścisłe i ochrona środowiska),  

 Directory of Open Access Journals (multidyscyplinarna), 

 ElektronischeZeitschriftenbibliothek (multidyscyplinarna).  

Biblioteka udostępnia także nowoczesne narzędzia: listę e-czasopism „AtoZ”, która pozwala 

na równoczesne przeszukiwanie wszystkich serwisów czasopism elektronicznych dostępnych 

w bibliotece; narzędzie EndNote Web, ułatwiające sporządzanie bibliografii załącznikowych 

oraz platformę dla naukowców – ResearcherID. Ponadto, w 2006 roku Biblioteka PB 

uruchomiła „zdalny” dostęp do elektronicznych zasobów.  Z usługi  tej korzystają  pracownicy, 

doktoranci i studenci PB. 

Użytkownicy mogą również korzystać z zasobów Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej, którą na 

mocy porozumienia z 2004 roku współtworzy Biblioteka PB. W 2018 roku Biblioteka 

zdigitalizowała 22 nowe publikacje, co łącznie daje 306 pozycji w zasobie PBC. Materiały te 

cieszą się dużym zainteresowaniem i zajmują czołowe miejsca wśród najbardziej poczytnych 

pozycji. W 2018 roku zarejestrowano 66 tys. wyświetleń publikacji zgromadzonych w PBC.  

W celu lepszego wykorzystania zasobów elektronicznych, zarówno dla studentów, jak  

i pracowników Politechniki, prowadzone są regularne i planowane szkolenia w zakresie 

http://bazy.pb.edu.pl/login?url=http://www.cmms.agh.edu.pl/archives.php
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korzystania z wymienionych powyżej baz danych, z uwzględnieniem kierunku kształcenia i 

tematyki pisanych prac. Szkolenia prowadzone są przez pracowników biblioteki i odbywają się 

w ramach seminariów dyplomowych oraz indywidualnie w Bibliotece Głównej.  

Do ważnych funkcji Biblioteki Głównej należy dokumentowanie działalności naukowej 

Uczelni oraz świadczenie usług informacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. 

W ramach dokumentacji działalności naukowej Uczelni tworzone są następujące bazy: 

 Baza publikacji i dorobku artystycznego pracowników i doktorantów PB,  

 Baza prac dyplomowych studentów PB, 

 BazTech – baza zawartości polskich czasopism naukowych, 

 PBN – Polska Bibliografia Naukowa. 

W wolnym dostępie w Czytelni Książek udostępniono około 50.000 książek pogrupowanych 

wg różnych zagadnień Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD). Baza naukowo-

dydaktyczna jest więc atrakcyjna i urozmaicona. Na koniec 2018 roku w bazie Biblioteki było 

zarejestrowanych ok. 2.000 studentów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB. 

O wartości zbiorów świadczą także liczne zamówienia międzybiblioteczne z innych placówek 

akademickich i naukowych w kraju i za granicą. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


