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1.Wymagania wstępne 

Podstawy rachunkowości, podstawy zarządzania, ekonomika przedsiębiorstwa, zarządzanie finansami 
przedsiębiorstw. 

2. Program przedmiotu 

Przedmiot przybliŜa tematykę związaną z zaplanowaniem, oceną i opracowaniem sposobu realizacji 
inwestycyjnych projektów proekologicznych (z obszaru ochrony środowiska i wszystkich które oprócz 
efektu produkcyjnego generują efekt ekologiczny polegający na zmniejszeniu zuŜycia pierwotnego 
zasobu przyrody, zmniejszeniu emisji substancji szkodliwych i ograniczeniu innych form negatywnego 
oddziaływania na środowisko). Szczegółowo zostaną omówione zagadnienia związane z oceną 
efektywności finansowej i społeczno-ekonomicznej inwestycji proekologicznych. Zostaną 
zaprezentowane następujące zagadnienia: definicja projektu; zaplanowanie projektu, w tym analiza 
finansowa, analiza ekonomiczna, analiza kosztów i korzyści (Cost-Benefit analysis, CBA), analiza 
wielokryterialna, analiza wraŜliwości i ryzyka; wdroŜenie projektu i raportowanie. Wraz z prezentacją 
teorii oceny przedsięwzięć proekologicznych zostaną zaprezentowane przykłady, które podwyŜszają 
walory aplikacyjne wykładu.   

3. Metodyka zajęć 

Prezentacja teorii i studium przypadków z  wykorzystaniem środów audiowizualnych. 

4.Cel dydaktyczny przedmiotu 

 Dostarczenie wiedzy i ukształtowanie umiejętności z zakresu zarządzania projektami 
proekologicznymi -. zaplanowania, oceny i opracowania sposobu realizacji projektu inwestycyjnego 
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