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Szanowni Państwo! 

 

Uprzejmie zapraszamy Państwa na Międzynarodową Konferencję Naukową zatytułowaną 

„Nieruchomość w przestrzeni 3”, organizowaną przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu oraz Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych 

Województwa Wielkopolskiego. Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 października 2017 roku 

w Gmachu Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, al. Niepodległości 10. Szczegółowy 

program konferencji w załączeniu.  

Przygotowując konferencję staraliśmy się ująć prezentowane zagadnienia od strony zarówno naukowej, 

jak i praktycznej. W skład Rady Programowej wchodzą pracownicy naukowi renomowanych uczelni polskich 

i zagranicznych. Zgłoszeni Prelegenci zawodowo i naukowo zajmują się wyceną nieruchomości i reprezentują 

nie tylko Polskę, ale także m.in. Białoruś, Bułgarię i Rumunię. Podczas konferencji omówione zostaną 

rozmaite wątki badawcze, zdiagnozowane w obszarze funkcjonowania nieruchomości w przestrzeni. 

Zagadnienia zbiegają się w trzy główne grupy problemowe:  

 wycena i wartość nieruchomości,  rynek nieruchomości mieszkaniowych,  przemiany przestrzeni. 

 

Celem konferencji jest diagnoza i ocena aktualnych problemów związanych z wyceną nieruchomości oraz 

analiza uwarunkowań i kierunków rozwoju rynku nieruchomości w kontekście dalszych, dynamicznych 

przemian przestrzeni. Podczas konferencji Uczestnicy będą mieli możliwość wyjaśnienia interesujących ich 

zagadnień w dyskusji bądź poprzez bezpośrednią wymianę poglądów z Prelegentami. Prezentowane tematy 

zawarto w przygotowanym z tej okazji wydawnictwie (monografii) oraz czasopiśmie (Problemy Rynku 

Nieruchomości), które otrzyma każdy uczestnik konferencji. Szczególnym walorem konferencji będzie 

prezentacja dobrych praktyk w zakresie wyceny nieruchomości.  

 

Koszt udziału w konferencji obejmuje:  

I dzień (400 zł):  

• udział w I dniu konferencji,  

• materiały konferencyjne, w tym książkę 
„Nieruchomość w przestrzeni 3”,  

• catering podczas przerw, 

• udział w uroczystej kolacji w hotelu Mercure, 

• zaświadczenie o odbyciu 13 godzin szkolenia  
(oba dni konferencji). 

II dzień (dla Członków SRMWW bezpłatny):  

• udział w II dniu konferencji,  

• „Problemy Rynku Nieruchomości” z artykułami 
wybranych Prelegentów,  

• catering podczas przerwy kawowej, 

• zaświadczenie o odbyciu 6 godzin szkolenia.  

 

 

Liczymy na Państwa niezawodny udział w konferencji.  

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie internetowej www.pwsz.kalisz.pl/nwp3 
 

 

Załączniki: 

1. Program konferencji  
2. Formularz zgłoszeniowy 

Z poważaniem, 

 

 

 

Prezes SRMWW 

Elżbieta Jakóbiec 
 

http://www.pwsz.kalisz.pl/nwp3

