
TEMAT WARSZTATÓW: 

Metody ilościowej analizy danych i wycena w podejściu porównawczym. 

 

INFORMACJE OGÓLNE: 

Termin I:  27-28 lutego 2020 r. (czwartek – piątek) 

Termin II:  19-20 marca 2020 r. (czwartek – piątek) 

Termin III:  7-8 maja 2020 r. (czwartek – piątek) 

Miejsce:  Warszawa, budynek Central Tower, Al. Jerozolimskie 81 

Prowadzący:  Piotr Cegielski, PhD, MSc, MBA, MAI, MRICS 

Czas trwania:  warsztaty dwudniowe, łącznie 16 godzin lekcyjnych  

(9 godzin pierwszego dnia warsztatów, 7 godzin drugiego dnia warsztatów). 

 

KOSZT UCZESTNICTWA: 

Koszt dla członków PIRM:    800,00 zł 

Koszt dla osób nie będących członkiem PIRM:  1 200,00 zł 

Cena szkolenia obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz serwis 

obiadowy. 

 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie formularza 

zgłoszeniowego na adres marketing@pirm.pl do dnia:  

- 21 lutego 2020 r. (I termin)  

- 13 marca 2020 r. (II termin)  

- 30 kwietnia 2020 r. (III termin) 

 

 O wzięciu udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

PROGRAM 

Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów komputerowych. Zdecydowana większość czasu 

będzie poświęcona na wykonywaniu analiz i obliczeń w przygotowanych i przekazanych słuchaczom 

arkuszach kalkulacyjnych (dane wejściowe oraz formuły obliczeniowe). Dodatkowo zajęcia te będą 

miały charakter kameralny – liczba słuchaczy będzie wynosić od 20 (minimalna liczba uczestników) do 

maksymalnie 30 osób.  
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BLOKI TEMATYCZNE: 

 

1.  Metodyczne podstawy analizy i modelowania zależności rynkowych. 

2.  Wybrane zagadnienia z zakresu statystyki i ekonometrii. 

3.  Modelowanie wpływu cech o charakterze ilościowym na poziom i zróżnicowanie cen. 

4.  Modelowanie wpływu cech o charakterze jakościowym na poziom i zróżnicowanie cen. 

5.  Zasady analizy szeregów czasowych i modelowanie dynamiki cen nieruchomości (funkcja trendu). 

6.  Wycena nieruchomości lokalowej metodą porównywania nieruchomości parami. 

7.  Wycena nieruchomości lokalowej metodą analizy statystycznej rynku (regresja wieloraka). 

8.  Analiza ryzyka modelu oraz ocena wrażliwości i wiarygodności oszacowanej wartości rynkowej. 

 

Dzień 1: 

09:00 – 09:30 – sprawy organizacyjne  

09:30 – 10:15 – podstawowe zasady analizy i modelowania danych rynkowych  

10:15 – 11:45 – analiza korelacji i regresji w analizie danych z rynku nieruchomości  

11:45 – 13:15 – idealne dane rynkowe (PERFECT CITY) – ilościowa analiza danych rynkowych  

13:15 – 14:00 – przerwa na lunch 

14:00 – 15:30 – ceny ze składnikiem losowym (RANDOM CITY) – ilościowa analiza danych 

rynkowych 

15:30 – 17:00   – ceny ze składnikiem losowym (RANDOM CITY) – wycena nieruchomości lokalowych 

 

Dzień 2: 

09:00 – 09:45 – analiza dynamiki cen rynkowych (DYNAMIC CITY) i wyznaczenie funkcji trendu 

09:45 – 11:15 – rynek rzeczywisty (VRATISLAVIA CITY) – ilościowa analiza danych rynkowych 

11:15 – 12:45 – rynek rzeczywisty (VRATISLAVIA CITY) – wycena nieruchomości lokalowych 

12:45 – 13:30 – przerwa na lunch 

13:30 – 15:00 – analiza ryzyka modelu oraz wiarygodności wyniku oszacowania 

15:00 – 15:30 – pytania i odpowiedzi, zakończenie zajęć 

 

Ze szczegółowymi materiałami informacyjnymi warsztatów jak również z informacjami na 

temat prowadzącego warsztaty, Pana Piotra Cegielskiego, można się zapoznać w pliku 

„Materiał informacyjny PIRM” 


