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Unitat responsable:

240 - ETSEIB - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Unitat que imparteix:

751 - DECA - Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental

Curs:

2018

Titulació:

MÀSTER UNIVERSITARI EN CADENA DE SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MOBILITAT (Pla 2014).
(Unitat docent Optativa)
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA INDUSTRIAL (Pla 2014). (Unitat docent Optativa)

Crèdits ECTS:

5

Idiomes docència:

Anglès

Professorat
Turró Calvet, Mateu

Responsable:

Horari d'atenció
Horari:

Amb petició per correu electrònic

Capacitats prèvies
Cap, però formació bàsica en Economia i en Planificació d'Infraestructures és recomanable. Domini d'Excel. Convindria fer
aquesta assignatura després d'"Avaluació i presa de decisions en transport" perquè s'hi expliquen les tècniques d'anàlisi
cost-benefici.
Metodologies docents
Classes teòriques amb participació activa dels alumnes i realització d'una anàlisi financera d'un projecte d'inversió en
infraestructura de transport (enguany el Tramvia de la Diagonal de Barcelona).
Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
Aconseguir uns coneixements bàsics sobre el finançament dels grans projectes, en particular de les inversions en
transport.
Es dominaran els principis bàsics del finançament de les inversions, amb aprofundiment en els aspectes concrets de les
grans inversions, posant l'accent en la participació d'agents privats en el fondeig i la gestió del projecte.
Al final del curs tindrà una bona comprensió del finançament de les inversions i serà capaç de comunicar amb altres
professionals que també intervenen en el procés, en particular amb els polítics i els inversors i banquers.

Hores totals de dedicació de l'estudiantat
Dedicació total: 125h

Hores grup gran:

0h

0.00%

Hores grup mitjà:

30h

24.00%

Hores grup petit:

15h

12.00%

Hores activitats dirigides:

0h

0.00%

Hores aprenentatge autònom:

80h

64.00%

1/2

Universitat Politècnica de Catalunya

Última modificació: 16-05-2018

250ST2022 - Finançament d'Inversions en Transport
Continguts

Programa

Dedicació: 2h
Grup gran/Teoria: 2h

Descripció:
contingut català

Sistema de qualificació
Examen parcial, 20%
Examen final, 30%
Participació en el curs, en particular l'exercici pràctic de modelització, 50%
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