
Propozycja tematów pracy końcowej dla uczestników 

Studiów Podyplomowych „Zarządzanie nieruchomościami” 

 

Tematy można modyfikować oraz opisywać na przykładzie wybranych nieruchomości z wykorzystaniem 

dokumentacji uzyskanej między innymi ze wspólnot mieszkaniowych czy spółdzielni mieszkaniowych lub też 

w oparciu o wzory dokumentów zawartych w konspektach.  

 

1. Źródła i systemy informacji na potrzeby zarządzania nieruchomościami komercyjnymi. 

2. Źródła informacji o nieruchomościach w zarzadzaniu nieruchomościami. 

3. Wybrane aspekty planu zarządzania nieruchomością komercyjną na przykładzie ... 

4. Specyfika zarządzania nieruchomością komercyjną 

5. Wybrane aspekty zarządzania nieruchomością komercyjną  

6. Adaptacja pustostanu na budynek handlowo-usługowy na przykładzie nieruchomości ... 

7. Adaptacja – przebudowa i dostosowanie obiektu budowlanego do obowiązujących norm i przepisów 

prawnych na wybranym przykładzie. 

8. Obsługa techniczna nieruchomości - własnymi siłami czy outsourcing 

9. Przeglądy techniczne i ich rola w zarządzaniu nieruchomością komercyjną 

10. Analiza SWOT w zarządzaniu nieruchomością komercyjną 

11. Zastosowanie analizy SWOT w zarządzaniu nieruchomościami. 

12. Rola analizy SWOT w zarządzaniu nieruchomością komercyjną. 

13. Elektroniczny system zarządzania energią w nieruchomości komercyjnej na przykładzie ... 

14. Elektroniczne systemy budynkowe w zarządzaniu nieruchomością komercyjną. 

15. Elektroniczne systemy zabezpieczeń oraz ich rola w zarządzaniu nieruchomością. 

16. Przegląd przez nowoczesne systemy automatyki budynkowej oraz instalacje sygnalizacji pożarowej i ich rola 

w procesie zarządzania nieruchomością komercyjną 

17. Rola i znaczenie elektronicznych systemów budynkowych w zarządzaniu nieruchomością komercyjną. 

18. Przebudowa i rozbudowa budynku .... ze zmianą funkcji z … na …  położonego przy ... 

19. Rola Property Management w zarządzaniu nieruchomością biurową - na przykładzie ... 

20. Outsourcing - efektywny sposób zarządzania w nieruchomościach 

21. Obsługa techniczna nieruchomości – własnymi siłami czy outsourcing. 

22. Rola Facility Management w zarządzaniu nieruchomościami.  

23. Facility Management w świetle obowiązujących przepisów prawa.  

24. Property Management w świetle obowiązujących przepisów prawa. 

inne 

Zachęcam również do proponowania swoich tematów z zakresu zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, 

użyteczności publicznej oraz innych. 

Od 4 lutego br.  zapraszam do konsultacji droga mailową…  

Iwona Jankowska 

e-mail: iwona.jankowska@pw.edu.pl 

Propozycje tematów prac końcowych należy składać do dnia 24 marca 2019 r. na odpowiednim druku 

dostępnym do pobrania na stronie internetowej Studiów Podyplomowych.  
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