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Finansowanie ochrony środowiska
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
ochrona środowiska

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WPTPOSS.I10B.0686.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Hanna Adamska

Pozostali prowadzący Hanna Adamska

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z finansowaniem ochrony środowiska.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 ogólną wiedzę o systemie finansowym i finansowaniu
w ochronie środowiska. OŚ_P6S_WK23 Zaliczenie pisemne

W2
źródła finansowania inwestycji środowiskowych
na szczeblu krajowym i Unii Europejskiej w różnych
podmiotach gospodarczych.

OŚ_P6S_WK23 Zaliczenie pisemne

W3
metody i narzędzia w tym techniki pozyskiwania
danych, pozwalających opisać zjawiska i procesy
towarzyszące finansowaniu ochrony środowiska

OŚ_P6S_WK23 Projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1 prawidłowo interpretować zmiany w nakładach na cele
środowiskowe i wskazać kierunki ich rozwoju. OŚ_P6S_UK12 Projekt

U2 analizować zjawiska związane z finansowaniem
ochrony środowiska OŚ_P6S_UK12 Aktywność na zajęciach,

Wykonanie ćwiczeń

U3 wypełniać wnioski o udzielenie kredytu na cele
środowiskowe OŚ_P6S_UK12 Aktywność na zajęciach,

Wykonanie ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy
i umiejętności OŚ_P6S_KK01 Aktywność na zajęciach

K2 komunikować się z otoczeniem w celu wymiany
wiedzy z zakresu finansowania ochrony środowiska OŚ_P6S_KK06 Aktywność na zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 15

Przygotowanie do zajęć 20

Przygotowanie raportu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Finanse i systemy finansowe
Źródła finansowania ochrony środowiska w Polsce; fundusze ekologiczne,
instytucje i programy pomocowe, banki, instytucje leasingowe, fundusze
inwestycyjne 
Fundusze celowe NFOŚI GW, WFOŚiGE, FL
Źródła finansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Programy            
operacyjne
Norweski mechanizm finansowy i mechanizm finansowy EOG
Podstawowe instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska w Polsce i innych
krajach UE, istota funkcje, cele 
Ocena Polskiego systemu instrumentów ekonomicznych
Inwestycje służące ochronie środowiska oraz zapobiegające zanieczyszczeniu
środowiska
Formy i procedury sektorów finansujących działania proekologiczne

Wykład

2.

Analiza nakładów ponoszonych na ochronę środowiska na szczeblu lokalnym i
krajowym oraz według kierunków inwestowania 
Nakłady inwestycyjne, koszty bieżące i wydatki w sektorze gospodarczym,
publicznym i gospodarstwach domowych
Analiza źródeł finansowania inwestycji środowiskowych 
Analiza wpływów i wydatków funduszy celowych. Wielkość, struktura i dynamika
zmian
Określanie efektywności ekonomicznej inwestycji proekologicznych
Instrumenty ekonomiczne jako elementy wspierające finansowanie ochrony
środowiska
Analiza inwestycji środowiskowych i źródeł ich pochodzenia
Wnioski o udzielenie dotacji, pożyczki, kredytu przez jednostki finansujące
działania proekologiczne

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Metoda projektów, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 40%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne, Projekt, Aktywność na zajęciach, Wykonanie
ćwiczeń 60%

Wymagania wstępne
Statystyka, podstawy ochrony środowiska
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Ptak M., Finanse ochrony środowiska. Wybrane problemy. Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2009.1.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

OŚ_P6S_KK01 Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy z zakresu ochrony środowiska, krytycznej oceny
posiadanej wiedzy

OŚ_P6S_KK06 Absolwent jest gotów do rozpoznawania zagrożeń dla środowiska i nieracjonalnej gospodarki zasobami
przyrodniczymi oraz podejmowania działań w celu ich ograniczania

OŚ_P6S_UK12 Absolwent potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł. Potrafi integrować i
interpretować uzyskane informacje, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać własne opinie

OŚ_P6S_WK23 Absolwent zna i rozumie najważniejsze mechanizmy ekonomiczne oraz finansowanie w zakresie ochrony
środowiska.


