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Opiekun dydaktyczno -wychowawczry - dr in2. Jacek Gniadek

1. Czas trwania praktyki: wybrany okres pomigdzy 06.07 -29.07.2022 r

2. Wymiar godzin: 100 godz. dydaktycznych (12,5 dni po 8 godz. dydaktycznychl6 zegarowych) po

VI semestrze

3. Miejsce realizacji praktyki:

Praktyka zawodowa w biurze nieruchomo6ci I w wymiarze 100 godzin obowi4zuje studenta po VI
semestrze, po zakofrczenit zajEd dydaktycznych w trakcie przerry wakacyjnej. Student odbywa praktykg
zawodow4 w wybranej przez siebie instytucji. Praktyki realizowane sA w inst5rtucjach

(biurach/agencjach nieruchomoSci), kt6rych charakter zwi4zany jest ze Swiadczeniem uslug w zakresie

obrotu i zarzqdzania nieruchomoSciami. Praktyka ma charakter obserwacji orazpr6bnej pracy studenta w
zawodzie.

3. ZaloiLenia i cele praktyki:

Zdobycie wiedzy i urniejgtno6ci niezbgdnych do pracy w zawodzie. Zapoznanie studenta z charakterem
przyszlego miejsca pracy. Pomoc przy sprecyzowaniu zainteresowai zawodowych w przyszlo6ci,

4. Szczeg6lowy harmonogram prakfyki:

W poniZszej tabeli zestawiono szczeg6lowy modelowy zakres tematyczny praktyki. Z uwagi na specyfikg
i niepowtarzalnoS6 kaZdego biura - ka2da praktyka ma charakter indywidualny (uzgadniany z opiekunem
praktyk ze strony Uczelni) i w kaZdym biurze kaLdy praktykant ma mozliwo66 brania udziafu w takich
pracach jakie w danym biurze odbyrvaj4 w danym okresie. Kolejno66 wystgpowania poszczeg6lnych

rodzaj6w prac w poszczeg6lnych dniach moZe by6 zr6lnicowana w rSlnych miejscach odbywania
praktyki i moZe odbiegai od przedstawionej poniZej kolejnoSci. Praktykant wykonuje czynnoSci na

polecenie i pod nadzorem patrona ze strony zakladu pracy.
Ze wzglEdu na zr6lnicowany zakres prac biur nieruchomoSci oraz mo21iw4, w4sk4 specjalizacjg

uslugodawcy, do zaliczenia praktyki wymagany jest min 60Yo udzial w realizacji wykazanych ponizej
prac. W sytuacji oferowania przez jednostkg dodatkowych uslug zgodnych z obowi4zuj4cym zakresem
prac biur nieruchomo$ci, mozna udzial w tego rodzaju pracach odbywaj4cego praktykg zaliczy| do

wskazanego minim um programowego.

Dzieh Liczba
godzin pracy

(godziny
dvdakfvczne):

Harmonogram prac.:

1 8 Zapoznanie z podstawowymi przepisami BHP oraz zasadami funkcjonowania biura
nieruchomoSci,

2 8 Zapoznanie sig z podstawow4 dokumentacj4 prawn4 w zakesie obrotu i zarzqdzania
nieruchomoSciami,

3 8 Zbieranie podstawowych informacji o gruntach, budynkach i lokalach z zastosowaniem
klasvcznvch Zr6del informaci i

AT 8 Zbieranie podstawowych informacji o gruntach, budynkach i lokalach z zastosowaniem

klasvcznvch zr6del informaci i
5 8 tJdzial w oglgdzinach nieruchomoSciprzeznaczonej do hansakcji kupna-sprzedaZy



6 8 lJdzial w oglgdzinach nieruchomof,ciprzeznaczonej do transakcji kupna-sprzedaZy

7 8 tJdzial w przygotowaniu oferty kupna- sprzedaLy nieruchomo6ci

8 8 Pomiar inwentaryzacyjny dla cel6w wyceny nieruchomoSci.

9 8 Pomiar inwenlaryzacyjny dla cel6w wyceny nieruchomoSci.

t0 8 Zapoznanie sig z dokumentacja operatu szacunkowego i zasadamijego opracowania

l1 8 Obsluga systemu informatycznego biura nieruchomoSci.

l2 8 Obsluga stron w biurze nieruchomoSci

l3 +̂ Ewidencja korespondencji biura nieruchomoSci

5. Zrsady zaliczenia praktyki - zaliczenie z ocen4

Podstaw4 uzyskania zaliczeniajest wylvi4zanie sig przez studenta z zadafi powierzonych przez opiekuna
praktyk (w biurze nieruchomo6ci), prowadzenie zapis6w w dzienniczku praktyk potwierdzanych
podpisem i piecz4tk4 przez opiekuna na kartach tygodniowych oraz dostarczenie wypelnionej przez

studenta ankiety oceny praktyki zawodowej wz6r nr 5 (PROCEDURA NR 212021 do Zarzqdzenia nr
10312021Rektora PPUZ w Nowym Targu z dnia2l lipca2)2I r.)

6" Efekty uczenia sig:

Wiedza: student zna i rozumie

rrrr Ma wiedzE na temat zaldadulprzedsigbiorstwa pracy, profilu dzialalnoSci, GP-WI0,
" ^ struktury i Swiadczonej oferty GP_W14

\r/rl:Ma og61n4 wiedzg z zakresunauk technicznych oraz dzialalnoSci GP-W01,
"'1'zal<Ladu/przedsigbiorstwa w kt6rym realizowal praktykg , GP_W02

UmiejgtnoSci: student potrafi

,r, Nabierapraktycznego doSwiadczeniapracy w zawodzie zgodnym z GP_UI7,
" ' kierunkiem studi6w , organizacji pracy i przestrzegania zasad BHP GP U19

,,., Potrafi wykorzystywad rolnego rodzaju metody i narzgdzia do rozwiqzaniatJ2 - --:-:'. .J"-.--',':r,"" GP Ul2- - zadafi rnzvnrerskich

U, :Potrafi korzystai z norm i standard6w technicznych wykorzystywanych w ,Gp U1g- " :gospodarce przestrzennej

:Identyfikuj"l i".-"1":. tp".yftb.j. ziozonyci zadahinzynieiyjnych o ti

,,, charakterze praktycznym, potrafi poprawnie wnioskowal oraz dostrzec iu+ . "r.l""r v".t''*':"'- "'":-'" "*; :'.*" ":";"'- ' , GP u15"- ocenii przydatnoS6 oraz ograniczenia rutynowychnarzgdzi i metod ,'-^ -
,slu24cych do rozwi4zania ww. zadah.

Kompetencje spoleczne: student jest got6w do

o, Nabywa umiejgtnoSci pracy w zespole i dziala(, w grupie przyjmuj4c r62ne Gp K02
role
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