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O projekcie

Celem projektu był rozwój umiejętności wszechstronnej analizy i badania 

rynku nieruchomości w ramach procesu inwestycyjnego.

część I wykład

zagadnienie badania rynku i jego analizy w celu podjęcia właściwej decyzji
inwestycyjnej.

część II case study

analiza dokumentów geodezyjnych w obrocie nieruchomościami,
analiza aktualnego stanu rynku i możliwości finansowych firmy, 
wybór właściwej lokalizacji dla planowanej inwestycji 
oraz uzasadnienie wyboru.



Patroni projektu

Patronat Honorowy:

Dziekani wydziałów Politechniki Warszawskiej:

Administracji i Nauk Społecznych - prof. nzw. dr hab. Helena Kisilowska

Geodezji i Kartografii - prof. dr hab. inż. Witold Prószyński

Inżynierii Lądowej - prof. dr hab. inż. Henryk Zobel



Patroni projektu

Patroni medialni:



Promocja wydarzenia

 plakaty promujące projekt 

 publikacja na stronach 

internetowych 

 rozesłanie informacji na listy    

mailingowe 

 kampania informacyjna w 

portalach społecznościowych 



Promocja wydarzenia



Program

Przywitanie gości i uczestników.  

Wystąpienie Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki    

Warszawskiej - prof. nzw. dr hab. Helena Kisilowska

Prezentacja Koła i założeń Case study 

Wykład wprowadzający „Proces inwestycyjny - perspektywa akademicka 

a praktyczna rzeczywistość” – prowadzący mgr inż.  Wojciech Godlewski  (IL)

Prezentacja Case study – prowadzący mgr inż. Wojciech Godlewski (IL)

Test kwalifikujący do udziału w Case study

Przerwa 

Case study

Podziękowanie za uczestnictwo i wręczenie nagród 



Realizacja projektu

w oparciu o zestaw informacji 

z przygotowanego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, 

z uwzględnieniem załączonego 

zestawu przepisów 

prawnych.

Zaprojektowanie budynku biurowego na działce położonej w Warszawie



Rozwiązania studentów oceniła grupa ekspertów z branży nieruchomości. 

W pierwszej kolejności sprawdzali oni zgodność z przepisami, a następnie pod 

kątem wskaźników ekonomicznych planowanej inwestycji. 

Realizacja projektu



Nagrody w Case Study

I miejsce - Ipody + książki + C.H. Nieruchomości

II miejsce - książki + C.H. Nieruchomości

III miejsce - książki + C.H. Nieruchomości

7-10 miejsca - C.H. Nieruchomości

Wśród wszystkich uczestników 
rozlosowano pięć książek.

Certyfikaty uczestnictwa dla pozostałych 
zespołów oraz słuchaczy wykładu 

wprowadzającego.







Co uzyskaliśmy?

Kilka tysięcy osób odwiedzających strony z informacjami o projekcie

Ponad 100 studentów uczestniczących w wykładzie 

23 zespoły zgłoszone do konkursu

Studenci PW, SGH, SGGW

… perspektywy ?




