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STUDIA PODYPLOMOWE (nabór 2013/2014) 
 
Pełna nazwa studiów STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE SZACOWANIA 

NIERUCHOMOŚCI 
Organizator  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział 

Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Geomatyki 
30-059 Kraków al. A. Mickiewicza 30 
12 617 22 77 lub 12 617 44 80 
abaran@agh.edu.pl, basista@agh.edu.pl, aligas@agh.edu.pl  

Adres kod, miasto, ulica 
tel.  

e-mail 
WWW http://www.geomatyka.agh.edu.pl/wycena/  

Podstawowy cel studiów/studium Oferta studiów jest skierowana do osób pragnących zdobyć państwowe 
uprawnienia zawodowe z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego, do 
urzędników państwowych i samorządowych oraz do osób pragnących 
poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zagadnień związanych z szeroko 
rozumianą gospodarką nieruchomościami. Studia przygotowują (po odbyciu 
praktyki zawodowej u uprawnionego rzeczoznawcy) do egzaminu 
państwowego z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego. Wykładowcy, będący 
jednocześnie rzeczoznawcami majątkowymi, przyjmują chętnych słuchaczy 
do odbycia praktyki zawodowej. 

Rok rozpoczęcia działalności 1999 
Edycja 15. 
Kierownik studiów/studium Dr hab. inż. Anna Barańska 
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Czas 
trwania 

1. liczba semestrów 
2. liczba godzin zajęć: 

• ogółem 
• wykładów 
• ćwiczeń 
• innych 4 

Limit miejsc 110 
Kryteria naboru kolejność zgłoszeń 
Pełny koszt uczestnictwa (zł) 3000 
Wymagane dokumenty dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia 
Miejsce składania dokumentów AGH Kraków, budynek C-4, pokój 417 
Termin przyjmowania zgłoszeń  od 9 do 13 września b.r. 
W jakim trybie odbywają się zajęcia  zjazdy sobotnio-niedzielne, średnio 2 razy w miesiącu, 

w godzinach od około 9.30 do 16.00 
Gdzie odbywają się zajęcia teren AGH, przy al. Mickiewicza 30 w Krakowie 
Termin rozpoczęcia zajęć w najbliższej 
edycji/cyklu 

5 października 2013 r. 

Ramowa tematyka zajęć I. Podstawy wiedzy z zakresu prawa (84 godz.) 
II. Podstawy wiedzy ekonomicznej (48 godz.) 
III. Podstawy wiedzy technicznej (30 godz.) 
IV. Rzeczoznawca majątkowy (11 godz.) 
V. Wycena nieruchomości (96 godz.) 

VI. Umiejętności interdyscyplinarne (16 godz.) 
VII.  Seminarium dyplomowe i egzamin (19 godz.) 

Kwalifikacje wykładowców Zajęcia w znacznej części są prowadzone w formie wykładów przez 
pracowników Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH, 
będących specjalistami m.in. z zakresu zagadnień związanych 
z budownictwem, kosztorysowaniem, podstawami matematyki, metodyką 
wyceny nieruchomości oraz przez osoby spoza wydziału - specjalistów 
m.in. z zagadnień ekonomicznych, prawnych oraz szczególnych przypadków 
wyceny. 
wykonanie pracy końcowej Warunkiem ukończenia studiów jest 
zaliczenie egzaminu końcowego 

Łączna liczba osób, które dotychczas 
ukończyły studia podyplomowe 
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Informacje dodatkowe - 
 


