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S.07.O.043. INGINERIA INOVATIILOR II
1. Date despre unitatea de curs/modul
Inginerie Mecanica, Industriala si Transporturi
Facultatea
Tehnologia Constructiilor de Masini
Catedra/departamentul
Studii superioare de licenta, ciclul I
Ciclul de studii
521.9. Inginerie inovationala si transfer tehnologic
Programul de studiu
Tip de
Categoria
Categoria de
Anul de studiu
Semestrul
evaluare
formativa
optionalitate
S – unitate de
O - unitate de
IV (invatamant cu frecventa);
7
E
curs de
curs
specialitate
obligatorie

Credite
ECTS
5

2. Timpul total estimat
Din care

Total ore in
planul de
invatamant

Curs

Laborator/seminar

150

45

30

Ore auditoriale
Proiect de
an

Lucrul individual
Studiul materialului
teoretic
45

Pregatire aplicatii
30

3. Preconditii de acces la unitatea de curs/modul
Conform planului de invatamant
Fizica tehnica, matematica superioara, desen tehnic si infografica, studiul
si tehnologia materialelor, tehnologii informationale, analiza si modelarea
functionala, practica de initiere, practica tehnologica, CAD/CAE, practica
tehnologică, concepţia şi dezvoltarea integrata a produsului şi a
proceselor, bazele tehnologiaei fabricarii automatizate, tehnologii si
transfer tehnologic in fabricatie, CAM-CNC tehnologii, ingineria inovatiilor
I, TRIZ in inovare si transfer tehnologic, practica constructiv-tehnologică.
Conform competentelor
Cunoasterea fenomenelor fizico-tehnice la functionarea produselor, la
realizarea proceselor, la formarea proprietatilor.
Cunoasterea analizei si modelarii functionale a produselor si proceselor.
Capacitatea de documentare informationala, sistematizare si stocare a
informatiei utilizand inclusiv si internetul
4. Conditii de desfasurare a procesului educational pentru
Curs
Prezentarea materialului teoretic in sala de curs – calculator, proiector. Telefoane mobile
deconectate, prezenta obligatorie.
Laborator/seminar Studentii vor realiza sarcini individuale pe parcursul tuturor lucrarilor practice si de
laborator. Acces la internet pentru documentare referitor caracterul inovant al produselor
si tehnologiilor analizate, fenomenul inovarii si transferului tehnologic, strategii de
dezvoltare inovationala si de transfer tehnologic, activitatea entitatilor de sustinere a
inovarii si a transferului tehnologic. Darea de seama integrala pentru toate lucrarile
practice si de laborator se perfecteaza in forma de prezentare Powet Point si se sustine
cu multimedia.
5. Competente specifice acumulate
Competente
CP1.Conceptia produselor industriale:
profesionale
CP1.1.Identificarea şi definirea conceptelor, principiilor, metodelor, proceselor folosite în
concepţia produselor industriale
CP1.3. Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru concepţia produselor industriale
CP1.5. Concepţia funcţională şi constructivă a produselor industriale şi a componentelor
lor
CP2. Industrializarea produselor:
CP2.2.Interpretarea metodelor de organizare si gestionare a proceselor de industrializare
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Competente
transversale

a produselor din domeniu
CP4. Ingineria Inovațiilor II:
CP4.1. Descrierea, analiza, planificarea si realizarea activităţilor de inovare şi transfer
tehnologic în domeniu
CP4.2. Explicarea şi interpretarea diferitelor activităţi de inovare şi transfer tehnologic în
domeniu
CP4.3. Aplicarea unor metode eficiente de inovare şi transfer tehnologic în domeniu
CP4.4. Utilizarea adecvată a actelor normative internaţionale şi naţionale, respectarea
normelor şi eticii de inovare şi transfer tehnologic în domeniu
CP4.5. Realizarea eficientă a inovaţiilor, transferului tehnologic şi îmbunătăţirii continue
CT1. Cunoasterea si respectarea normelor eticii profesionale: Aplicarea principiilor,
normelor si valorilor eticii profesionale de inginer in cadrul propriei strategii de
munca calificata si eficienta
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaționare in grup: Aplicarea tehnicilor de relationare in grup.
Promovarea spiritului de initiativa, dialogului, cooperarii, respectului fata de ceilalti
CT3. Formarea profesionala si personala continue: Autoevaluarea nevoii de formare
profesionala continua in scopul insertiei pe piata muncii si al adaptarii la dinamica
cerintelor acesteia si pentru dezvoltarea personala si profesionala. Utilizarea
eficienta a abilitatilor lingvistice si a cunostintelor de tehnologia informatiei si
comunicarii

6. Obiectivele unitatii de curs/modulului
Obiectivul general
Obiectivul general al unitatii de curs este cunoaşterea fundamentelor de gestionare a
proceselor de inovare şi stăpânirea de cunoştinţe cu privire la dezvoltarea sistemelor
tehnice, ca o abordare modernă de gestionare a progresului ştiinţific şi tehnologic în
toate domeniile de activităţi industriale, comerciale şi administrative.
Obiectivele specifice
 Innovarea reprezinta însăși o necesitate si nu este o optiune;
 Ideile din interiorul întreprinderii, mediul academic necesită atenție sporită și
receptivitate;
 Cunoașterea modalitații de identificare a cailor de implementare a noilor
tehnologii, pentru a crea valoare clientilor prin innovare;
 Cunoasterea si aplicarea strategiilor inovarii si transferului tehnologic
 Cunoașterea riscurilor, sporește curajul, și elimină teama de eșec;
 Aplicarea tehnologiilor noi prin desfășurarea procesului de inovare mai rapid
decît competitorii;
7. Continutul unitatilor de curs/modulului
Tematica activitatilor didactice
3
Tematica prelegerilor
T1. Conceptul de Inovare. Importanța inovării
T2. Principii manageriale de organizare a inovarii
T3. Modele pentru inovare
T4. Procesul de rezolvare creativa a problemelor (OSBORN-PARNES)
T5. Dezvoltarea produselor in baza modelului Faze-Porţi (Stage-Gate).
T6. Tehnici si metode intuitive de stimulare a creativitatii
Total prelegeri:

Tematica lucrarilor practice
LP1.1. Ingineria Inovațiilor II – stimularea activitatii de C&D si innovare astfel ca firmele sa
poata asimila noi tehnologii care sa genereze viitoare procese de innovare si cresteri
economice
LP2.1. Analiza principiilor de implementare a unei strategii de inovare
LP3.1. Analiza factorilor care contribuie la încurajarea sau frînarea activității de inovare în

Numarul de
ore
invatamant cu
frecventa
3
8
18
10
4
2
45
invatamant cu
frecventa
Nr de ore
2
2
2
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intreprindere. Studii de caz.
LP3.4. Evaluarea modelului market pull, necesitatea de inovare: identificarea surselor de
inovare. Studii de caz.
LP3.5. Cuplarea presiunii tehnologice cu cererea pietei pentru strategiile de inovare
LP3.7. Analiza celor 8 etape a procesului de inovare care cuprinde 3 procese cheie:Analiza,
Comunicare și Creativitate
LP4.1. Analiza pasilor unui proces de rezolvare creativa a problemelor(stabilirea obiectivelor,
colectarea datelor, formulare problemei, generarea ideilor, alegerea solutiei,
obtinerea acceptarii solutiei)
LP4.2. Analiza mai multor instrumente pentru provocarea mai multor idei
LP5.1. Analiza proiectelor de cercetare-dezvoltare care conduc la dezvoltare noilor produse,
noilor procese
LP6.1. Analiza proiectelor de cercetare-dezvoltare care conduc la dezvoltare noilor produse,
noilor procese
Total, lucrari practice
Tematica activitatilor didactice

Tematica lucrarilor de laborator
LL1. Cercetarea particularitatilor dezvoltarii companiilor prin inovare si transfer tehnologic in
conditiile industrie 1.0 – industrie 3.0 (motivele, resursele si efectele)
LL2. Cercetarea riscurilor dezvoltarii companiilor prin inovare si transfer tehnologic in conditiile
industrie 1.0 – industrie 3.0 (motivele, resursele si efectele)
LL3. Formularea cerintelor de dezvoltarea inovationala a intreprinderii in conditiile industriei 4.0
LL4. Formularea cerintelor de dezvoltarea inovationala a produsului in conditiile industriei 4.0
LL5. Formularea ideilor de dezvoltare a produsului prin tehnici de generare a ideilor
LL6. Formularea solutiilor de dezvoltarea produsului prin inovari si transfer tehnologic in
conditiile industriei 4.0
LL7. Formularea solutiilor de dezvoltarea produsului prin inovari si transfer tehnologic in
conditiile industriei 4.0
Total, lucrari de laborator

1
1
2
2
1
1
1
15
Numarul de
ore
invatamant cu
frecventa
2
2
2
2
2
2
3
15
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9. Evaluare
Curenta
Proiect de an
Examen final
Atestarea 1
Atestarea 2
30%
30%
40%
Standard minim de performanta
Prezenta si activitatea la prelegeri, seminare si lucrari de laborator;
Obtinerea notei minime de „5” la fiecare dintre evaluari, la lucrari de laborator;
Demonstrarea in lucrarea de examinare finala a cunoasterii ingineriei proceselor de inovare si transfer
tehnologic.

