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Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):
Status przedmiotu9):

a) przedmiot

b) stopień

c) rok

d) forma studiów

sw

2

2

stacjonarne / niestacjonarne

Cykl dydaktyczny10):

a) semestr

b) Jęz. wykładowy11)

4

polski

Celem przedmiotu jest:
Zapoznanie studentów z aspektami formalno-prawnymi hipotecznego zabezpieczenia wierzytelności banków.
Założenia i cele przedmiotu12):

Posiadanie przez studentów umiejętności określania czynników posiadających wpływ na ryzyko banku, wynikających z cech nieruchomości jako przedmiotu
zabezpieczenia.
Zapoznanie studentów z obowiązującymi zasadami i procedurami ustalania wartości nieruchomości jako podstawy zabezpieczenia hipotecznego kredytów
bankowych.

a) forma dydaktyczna

b) liczba godzin (stacjonarne i

a1) wykład
Formy dydaktyczne, liczba godzin13): a2) ćwiczenia audytoryjne

niestacjonarne)

20

12

10

6

a3) ćwiczenia laboratoryjne
a4) seminaria
dyskusja

T

projekt badawczy

Metody dydaktyczne14):

eksperyment
studium przypadku

rozwiazywanie problemu

T

analiza i interpretacja tekstów źródłowych

T

indywidualne projekty studenckie

T

zbiorowe projekty studenckie

konsultacje
inne…

inne …

inne…

inne …

A.

T

gry symulacyjne

T

wykłady

Definicje kodeksowe i klasyfikacje nieruchomości, prawa związane z nieruchomością oraz ich wpływ na jej wartość rynkową. Podstawy rynku nieruchomości
(definicje, systematyka, cechy, elementy analizy rynku nieruchomości). Specyfika inwestowania na rynku nieruchomości, zalety i wady. Rynek kredytów
hipotecznych w Polsce na tle rynków innych krajów Unii Europejskiej. Rodzaje zabezpieczeń wierzytelności (osobiste i rzeczowe); hipoteka (definicja, rodzaje,
powstawanie, wygaśnięcie, treść hipoteki jako działu w księdze wieczystej); inne zabezpieczenia prawno-finansowe stosowane w obrocie nieruchomościami.
Ogólne zasady określania wartości nieruchomości dla celu zabezpieczenia hipotecznego. Wycena nieruchomości jako źródło ryzyka bankowego w procesie
ustanawiania zabezpieczenia hipotecznego. Rekomendacje Komsji Nadzoru Finansowego w zakresie zabezpieczenia hipotecznego wierzytelności banków.
Definicje wartości: rynkowej, odtworzeniowej, bankowo-hipotecznej, indywidualnej. Określanie wartości nieruchomości dla zabezpieczenia wierzytelności banków
uniwersalnych. Zasady wyceny wynikające ze standardów rzeczoznawców majątkowych (standard KSWS 3). Ustalanie bankowo-hipotecznej wartości
nieruchomości dla zabezpieczenia wierzytelności banku hipotecznego. Zasady wynikające z ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych.
Pełny opis przedmiotu15):
B.

ćwiczenia

Praktyczne przykłady wycen nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia hipotecznego banków uniwersalnych i banków hipotecznych.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
Założenia wstępne17):
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01 - student powinien znać uwarunkowania formalno-prawne
hipotecznego zabezpieczenia wierzytelności banków.
02 - student powinien posiadać umiejętność określania czynników
posiadających wpływ na ryzyko banku, wynikających z cech
nieruchomości jako przedmiotu zabezpieczenia oraz ze specyfiki
Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.) 03 - student powinien znać zasady i procedury ustalania wartości
nieruchomości jako podstawy zabezpieczenia hipotecznego kredytów
bankowych,
04 - student powinien posiadać umiejętność doboru metod wyceny
nieruchomości w zależności od rodzaju nieruchomości i kategorii
określanej wartości dla potrzeb zabezpieczenia hipotecznego.
kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

06 -

07 -

08 -

ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany temat
ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie
zajęć

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

egzamin pisemny

test komputerowy

egzamin ustny

inne..

inne…

inne..

złożone projekty

01, 02, 03, 04
01, 02, 03, 04

inne…

inne..

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

40%

01, 02, 03, 04

Waga w %

Element oceny
ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy
własnej studenta

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie
zajęć

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

egzamin pisemny

test

egzamin ustny

inne..

inne…

inne..

Miejsce realizacji zajęć22):

01, 02, 03, 04

treść pytań egzaminacyjnych z oceną
inne..

Waga w %

01, 02, 03, 04

imienne karty oceny studenta

inne…

Element oceny

Elementy i wagi mające wpływ na
ocenę końcową21):

05 -

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy
własnej studenta

okresowe prace pisemne
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia 20):

01, 02, 03, 04

i Rachunkowość, 2 stopień

30%
30%

sala dydaktyczna
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