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C zy warto wspieraæ i doceniaæ 
wysi³ki m³odych ludzi na niwie 
edukacji, bêd¹cych u progu 

kariery zawodowej? To pytanie zosta³o 
postawione w Stowarzyszeniu Rzeczo-
znawców Maj¹tkowych Województwa 
Wielkopolskiego, kiedy zrodzi³a siê idea 
zorganizowania konkursu na najlepsz¹ 
pracê dyplomow¹ na poziomie licencja-
ckim, która dotyczy³aby problematyki 
rynku nieruchomoœci. W 2012 roku 
W³adze Stowarzyszenia zainicjowa³y 
proces, który mia³ staæ siê promocj¹ dla 
najlepszych absolwentów podejmu-
j¹cych problematykê rynku nierucho-
moœci. Zdecydowano, ¿e konkurs bêdzie 
dotyczy³ poziomu licencjatu, pierwszego 
stopnia kariery zawodowej na poziomie 

akademic-
kim, stopnia, 

który obecnie jest 
najmniej wspierany 

w kontekœcie wszelakich 
wyró¿nieñ. Postanowiono, ¿e 

ju¿ u podstaw warto wspieraæ 
myœlenie, nazywane najciê¿sz¹ prac¹ 

i st¹d nie ciesz¹ce siê czêsto najwiêksz¹ 
popularnoœci¹. Taka inicjatywa zas³u-
guje na uwagê i szacunek.

Istotn¹ kwesti¹ by³o nadanie przed-
siêwziêciu instytucjonalnego charakteru 
oraz okreœlenie najistotniejszych jego 
zakresów merytorycznych i formalnych. 
W tym celu powo³ana zosta³a Kapitu³a 
Konkursu sk³adaj¹ca siê z reprezentan-
tów Stowarzyszenia oraz poznañskiego 
œrodowiska akademickiego. Cz³onkami 
Kapitu³y byli przedstawiciele m.in. 
takich uczelni jak Uniwersytet Ekono-
miczny, Uniwersytet Techniczny i Uni-
wersytet im Adama Mickiewicza, a nad 
ich prac¹ zgodzi³a siê czuwaæ Pani 
Profesor Maria Trojanek, która objê³a 
w Kapitule przewodnictwo. Na etapie 
prac koncepcyjnych zdecydowano, ¿e 

pod wzglêdem zasiêgu konkurs bêdzie 
mia³ charakter ogólnopolski a jego 
zakres tematyczny bêdzie dotyka³ 
szeroko rozumianych aspektów 
rynku nieruchomoœci po to, aby nie 

zamykaæ go tylko do wybranych 
œrodowisk. Od strony formalnej 

g³ównym wsparciem Konkursu by³o 
Stowarzyszenie, które ufundowa³o 

dwie g³ówne nagrody dla zwyciêzców. 
Sponsorem trzeciej nagrody zosta³a 
poznañska firma Integro Spó³ka z o.o., 
funkcjonuj¹ca na rynku nieruchomoœci.

Bol¹czk¹ pierwszych konkursów jest 
zazwyczaj ich odpowiednie rozpropa-
gowanie wœród potencjalnych odbior-
ców i tym samym niska frekwencja. 
Niemniej w tym przypadku liczba prac 
okaza³a siê niema³a i, co wa¿ne, pocho-
dz¹ca nie tylko ze œrodowisk poznañ-
skich, ale równie¿ warszawskich i œl¹s-
kich, z takich oœrodków jak Szko³a 
G³ówna Handlowa w Warszawie czy Uni-
wersytet Ekonomiczny w Katowicach. 
Poziom prac mo¿na oceniæ jako wysoki, 
choæ nieco zró¿nicowany je¿eli chodzi 
o problematykê. Poruszane przez stu-
dentów tematy dotyczy³y takich zagad-
nieñ jak obrót nieruchomoœciami komer-
cyjnymi czy mieszkaniowymi, wybrane 
problemy wyceny na rynku nierucho-
moœci oraz ró¿ne aspekty procesów 
inwestycyjnych. Wiêkszoœæ prac mia³a 
charakter praktyczny, gdzie autorzy 
w umiejêtny sposób potrafili zastosowaæ 
nabyt¹ wiedzê teoretyczn¹ i tym samym 
wykazaæ siê du¿¹ dojrza³oœci¹, niejedno-
krotnie spotykan¹ na poziomie magi-
sterskim.



- 67 -BIULETYN Stowarzyszenia Rzeczoznawców Maj¹tkowych Województwa Wielkopolskiego Nr 3/37

W celu rzetelnej oceny Cz³onkowie 
Kapitu³y musieli przyj¹æ odpowiednie 
kryteria, które w najbardziej obiektywny 
sposób pozwoli³yby wy³oniæ najlepsz¹ 
pracê. Przy ewaluacji prac brano pod 
uwagê w szczególnoœci oryginalnoœæ 
podejmowanej problematyki, walory 
praktyczne i u¿ytecznoœæ pracy oraz 
weryfikowano poprawnoœæ merytorycz-
n¹ licencjatów. Istotne by³o równie¿ 
wykorzystanie przez autorów literatury 
przedmiotu, dobór i wykorzystanie 
danych Ÿród³owych a tak¿e typografia 
pracy i ocena strony formalnej. Ocena 
mia³a charakter anonimowy i na etapie 
recenzji nie znano to¿samoœci autora 
pracy. Zapewni³o to jak najwiêksz¹ 
bezstronnoœæ oceny. W koñcowym etapie 
uœredniono wyniki i na posiedzeniu pod 
przewodnictwem Pani Profesor Marii 
Trojanek przyjêto odpowiednie uchwa³y 
o wynikach prac Kapitu³y.

Decyzj¹ Kapitu³y I miejsce i nagrodê 
w wysokoœci 1500 z³ otrzyma³a Pani 
Marta ¯aryn, studentka Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu, za pracê 
pod tytu³em „Efekty realizacji ‘zielonych 
dachów’ w budownictwie wielorodzin-
nym, na przyk³adzie inwestycji ‘Osiedle 
Rodziewiczówny’ w Warszawie. Nagro-
dê w wysokoœci 1200 z³ i II miejsce przy-
znano Pani Beacie Okiñczyc za prace 
napisan¹ tak¿e na Uniwersytecie Eko-
nomicznym w Poznaniu „Rynek nieru-
chomoœci handlowych w Poznaniu”, tym 
razem pod kierunkiem dra £ukasza 
Str¹czkowskiego. Miejsce III i nagrodê 
w wysokoœci 1000 z³ ufundowan¹ przez 
INTEGRO Sp. z o.o. otrzyma³a Pani 
Daria Buchta, studentka Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach za pracê 
„Analiza preferencji nabywczych na 
rynku nieruchomoœci komercyjnych na 
przyk³adzie rynku powierzchni biuro-
wych w wybranych miastach Polski” 
prowadzon¹ przez Pani¹ dr Ma³gorzatê 
Twardzik. 

Bior¹c pod uwagê wysoki poziom 
prac postanowiono przyznaæ dwa wyró¿-
nienia. Pierwsze wyró¿nienie otrzyma³a 
Pani Anna Jancz za pracê „Rewitalizacja 
obszarów powojskowych na przyk³adzie 
City Parku w Poznaniu”, drugie natomiast 
Pan B³a¿ej Piku³a autor pracy „Ocena 
skutecznoœci automatycznych modeli 
wyceny na przyk³adzie wycenter.pl”. Prace 
powsta³y kolejno pod kierunkiem dra S³a-
womira Palickiego i dra Rados³awa Tro-
janka z poznañskiego Uniwersytetu Eko-
nomicznego.

W tym miejscu warto podzieliæ siê 
krótk¹ refleksj¹. Dobra praca dyplo-
mowa to nie tylko praca autora, ale tak¿e 
wysi³ek promotorów czy opiekunów 
naukowych, których zaanga¿owanie 
pomaga w ukszta³towaniu po¿¹danych 
umiejêtnoœci stawiania i logicznego roz-
wi¹zywania problemów naukowych 
w rzeczywistoœci gospodarczej. Samo 
zg³oszenie pracy do konkursu stanowi 
swego rodzaju œwiadectwo rzetelnie 
przepracowanych godzin na seminariach 
i œwiadczy o poczuciu du¿ej wartoœci 
posiadanego warsztatu naukowego. 
Wbrew pozorom nie jest to zjawisko 
powszechne, st¹d tym bardziej podziêko-
wania nale¿¹ siê i wszystkim promo-
torom prac zg³oszonych do konkursu.

Uroczyste wrêczenie nagród i wy-
ró¿nieñ odby³o siê w 13 maja 2013r. 
o godz. 11.00 podczas zebrania cz³onków 
Stowarzyszenia Rzeczoznawców Maj¹t-
kowych Województwa Wielkopolskiego 

w Centrum Konferencyjnym IOR przy 
ul. Wêgorka w Poznaniu. Nagrody oso-
biœcie wrêczy³a Przewodnicz¹ca Kapi-
tu³y Pani Profesor Maria Trojanek 
w obecnoœci w³adz Stowarzyszenia.

Na zakoñczenie trzeba raz jeszcze po-
gratulowaæ zwyciêzcom, a tak¿e wszyst-
kim zaanga¿owanym w ten nie³atwy 
proces, w³adzom Stowarzyszenia, Cz³on-
kom Kapitu³y, Promotorom oraz tym, 
którzy sceptycznie podchodz¹c do ca³ego 
przedsiêwziêcia przekonali siê do niego 
na koñcu – wszak finis coronat opus. 
Teraz nale¿y ¿yczyæ wytrwa³oœci w orga-
nizacji kolejnej edycji konkursu na naj-
lepsz¹ pracê licencjack¹, a mo¿e i bêdzie 
wola rozszerzenia go o kolejny stopieñ 
systemu boloñskiego?

Od lewej: Laureatka Marta ¯aryn, Prof. dr hab. Maria Trojanek


