Inwestowanie w nieruchomości i REIT-y
Słuchacz otrzyma zestaw informacji na temat rynków nieruchomości mieszkaniowych
i komercyjnych jako potencjalnego narzędzia inwestycyjnego. Celem kursu jest urealnienie
oczekiwań inwestycyjnych wobec rynku nieruchomości, wskazanie aspektów prawnych oraz
ryzyk związanych z inwestowaniem w nieruchomości wraz z dobrymi praktykami.
Program kursu:
• Wstępne informacje na temat funkcjonowania rynków nieruchomości;
• Aspekty prawne rynków nieruchomości mieszkaniowych oraz wpływ instytucji;
• Systemy finansowania nieruchomości mieszkaniowych;
• Ryzyko cykli i kryzysów na rynku nieruchomości;
• Problemy strukturalne rynków nieruchomości mieszkaniowych – case study
wybranych rynków lokalnych i państw;
• Nieruchomości komercyjne i sposoby ich finansowania, w tym przykład REITów.
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na rozwój państw Europy Środkowo Wschodniej. Od ponad ośmiu lat specjalizuje się
w zagadnieniach rynku nieruchomości, zwłaszcza nieruchomości komercyjnych. Nie unika też
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Autorka wielu raportów i artykułów naukowych podejmujących tematykę rynków
mieszkaniowych. Naukowo interesuje się problematyką badań naukowych w zakresie
funkcjonowania rynku mieszkaniowego, w szczególności wpływu czynnika lokalizacji na cenę,
dostępności mieszkań oraz finansowania rynku nieruchomości.

