„T eoria śni, praktyka uczy”.
Karol Edward Holtei

Zapraszamy osoby mające ukończone studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie
nieruchomościami lub ukończone studia wyższe, których program uwzględnia, co najmniej minimalne wymogi
programowe dla studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
Posiadamy uprawnienia wymagane dla osób prowadzących praktyki.
Program praktyk zawodowych obejmuje wymogi programowe określone przez ministra właściwego do spraw
budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Praktyki prowadzi mgr prawa Ewa Prymas, wykładowca
GWSH, GWSP oraz Instytutu Gospodarki Nieruchomościami, pośrednik z wieloletnim stażem, ekspert i doskonały
specjalista w dziedzinie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, członek Bielsko-Częstochowsko –Katowickiego
Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.
Zajęcia prowadzone w małych grupach, z naciskiem na praktyczne poznanie zawodu pośrednika, obejmują osobiste
uczestnictwo w czynnościach pośrednictwa min.:
• Uczestnictwo w pozyskiwaniu ofert nieruchomości
• Praktyczne zapoznanie się ze sposobem korzystania
i ich prezentacji,
z rejestrów i ewidencji oraz z innych dokumentów
niezbędnych do uzyskania informacji dotyczących
• Czynny udział w nawiązywaniu kontaktów
nieruchomości,
i negocjacjach z klientem,
• Praktyka prowadzenia biura nieruchomości
• Uczestnictwo w czynnościach notarialnych,
Miejsce zajęć teoretycznych: Centrum Sosnowca
• Praktyczna nauka sporządzania umów,

GRATIS!! Wykład z doktorantem prawa z wieloletnim doświadczeniem mgr prawa Andrzejem Paterek
von Sperling, m.in. na temat problematyki regulacji stanów prawnych nieruchomości.
Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w Centrum Sosnowca, praktyczne - na terenie Sosnowca i miast ościennych.
Zapisy na praktyki trwają do wyczerpania limitu miejsc. Zajęcia odbywać się będą w soboty, co drugi tydzień.
WYMAGANE DOKUMENTY: odpis dyplomu ukończenia studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa
w obrocie nieruchomościami bądź studiów wyższych, których program uwzględnia, co najmniej minimalne wymogi
programowe dla studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
• wypełniony wniosek o odbycie praktyki zawodowej wraz z załącznikami
• Przy składaniu dokumentów należy uiścić opłatę w wysokości 350 zł (pierwsza rata).
• Płatność gotówką bądź przelewem na rachunek bankowy The Investment Center & Partners:
GETIN Bank SA: 53 1560 0013 2621 1080 3855 0001

Termin rozpoczęcia zajęć: 03 październik 2009r. Termin zgłoszenia upływa 25 września 2009r.
(zgłoszenia należy dokonać za pomocą karty zgłoszeń na adres e-maile.prymas@ticp.pl lub pocztą)

Opłata za praktyki w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wynosi 1750 PLN przy minimalnej grupie
10 osób (możliwość rozłożenia na raty) Przy grupie powyżej 15 osób istnieje możliwość uzyskania rabatu!
W/w kwota nie obejmuje opłaty 350 zł związanej z wydaniem dziennika praktyki zawodowej oraz opłaty za czynności określone w §13 pkt.1, 2
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych
w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami (Dz. Nr 31 z 2008 r. poz. 189)

Dodatkowych informacji na temat organizowanych praktyk udzielają:

Michał Doroniewicz - właściciel tel: 606 459 965 m.doroniewicz@ticp.pl
Prowadząca praktyki Ewa Prymas - prawnik tel: 606 855 523 e.prymas@ticp.pl

