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S.07.O.040. INOVAREA ŞI TRANSFERUL TEHNOLOGIC ÎN DEZVOLTAREA DE PRODUS
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
521.1 Tehnologia constructiilor de masini
Programul de studiu
Tip de
Categoria
Anul de studiu
Semestrul
evaluare
formativa
S – unitate de
IV (invatamant cu frecventa);
7
E
curs de
specialitate

Categoria de
optionalitate
O - unitate de
curs
obligatorie

Credite
ECTS
5

2. Timpul total estimat
Din care

Total ore in
planul de
invatamant

Curs

Laborator/seminar

150

30

45

Ore auditoriale
Proiect de
an

Lucrul individual
Studiul materialului
teoretic
30

Pregatire aplicatii
45

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, practica constructivtehnologica, tolerante si control dimensional, bazele proiectarii masinilor,
teoria aschierii si scule aschietoare, metode si procedee de prelucrare
mecanica, masini unelte si complexe automatizate, conceptia si
dezvoltarea integrata a produselor si proceselor, CAD/CAE, proiectarea si
fabricarea semifabricatelor, bazele tehnologiei fabricarii automatizate,
tehnologia fabricarii flexibil automatizate, CAM-CNC tehnologii
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
C1.1.Identificarea şi definirea conceptelor, principiilor, metodelor, proceselor folosite în
concepţia produselor industriale
C1.3. Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru concepţia produselor industriale
C1.5. Concepţia funcţională şi constructivă a produselor industriale şi a componentelor lor
CP2. Industrializarea produselor:
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Competente
transversale

C2.2.Interpretarea metodelor de organizare si gestionare a proceselor de industrializare a
produselor din domeniu
CP4. Inovarea şi transferul tehnologic:
C4.1. Descrierea, analiza, planificarea si realizarea activităţilor de inovare şi transfer
tehnologic în domeniu
C4.2. Explicarea şi interpretarea diferitelor activităţi de inovare şi transfer tehnologic în
domeniu
C4.3. Aplicarea unor metode eficiente de inovare şi transfer tehnologic în domeniu
C4.4. Utilizarea adecvată a actelor normative internaţionale şi naţionale, respectarea
normelor şi eticii de inovare şi transfer tehnologic în domeniu
C4.5. Realizarea eficientă a inovaţiilor, transferului tehnologic şi îmbunătăţirii continue
CT2. Aplicarea tehnicilor de relationare în grup: Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup.
Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului, cooperării, respectului faţă de ceilalţi
CT3. Formarea profesională si personală continue: Autoevaluarea nevoii de formare
profesională continuă în scopul inserţiei pe piaţa muncii şi al adaptării la dinamica cerinţelor
acesteia şi pentru dezvoltarea personală şi profesională. Utilizarea eficientă a abilităţilor
lingvistice şi a cunoştinţelor de tehnologia informaţiei şi comunicării

6. Obiectivele unitatii de curs/modulului
Obiectivul general
Experienta de abordare sistemica structurata a fenomenelor de inovare si de transfer
tehnologic la dezvoltarea produselor industriale
Obiectivele specifice
Definirea necesitatii de inovare si de transfer tehnologic in situatii la diferite activitati
industriale
Cunoasterea si utilizarea situatiilor favorabile inovarii si motivarii proceselor de inovare
si de transfer tehnologic
Cunoasterea si aplicarea strategiilor inovarii si transferului tehnologic
Cunoasterea si evaluarea entitatilor organizate pentru facilitarea proceselor de inovare
si transfer tehnologic
Aplicarea procedurilor si modelelor moderne de dezvoltare a produselor industriale prin
inovare si transfer tehnologic
7. Continutul unitatilor de curs/modulului
Tematica activitatilor didactice
Tematica prelegerilor
T1. Aspect istoric al inovarii şi al transferul tehnologic
T2.Inovarea si inovatiile in dezvoltarea de produse si procese
T3. Tehnologiile si transferul tehnologic in dezvoltarea de produs
T4. Dezvoltarea inovativa a produsului: modele, procese, instrumente
T5. Entități de inovare si transfer tehnologic in dezvoltarea de produs
Total prelegeri:

Tematica activitatilor didactice

Numarul de ore
invatamant
invatamant
cu
cu frecventa
frecventa
redusa
2
6
12
8
2
30

2
4
4
10

Numarul de ore
invatamant
invatamant
cu frecventa
cu frecventa
redusa

Tematica lucrarilor practice
Studentii ideplinesc lucrarile de laborator avand fiecare sarcina individuala – un produs de foarte larga
raspandire, la alegere sau la indicatia profesorului
LP1.1. Inovarea şi transferul tehnologic – forta motrice moderna a dezvoltarii
2
0.5
produselor si proceselor.
LP2.1. Tipologia inovatiilor si a proceselor de inovare. Studii de caz.
2
0.5
LP2.2. Sursele Inovarii. Abordarea PEST (Politic, Economic, Social,
2
0.5
Tehnologic). Cele 7 surse ale lui Peter Drucker. Studii de caz.
LP2.3. Analiza proceselor de inovare. Studii de caz.
2
0.5
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LP3.1. Analiza tehnologiilor în contextul transferului tehnologic. Studii de caz.
LP3.2. Transferul de tehnologie: fenomen, activități, modele, moduri. Studii de
caz.
LP3.3. Analiza nivelelor de pregatire a tehnologiilor de produs, de proces etc.
(Technology Readiness Level - TRL) si a nivelor de pregatire a
fabricatiei (Manufacturing Readiness Level - MRL). Studii de caz.
LP3.4. Evaluarea tehnologiilor si etapele ei: identificarea elementelor critice ale
tehnologiei, stabilirea nivelului de pregătire a tehnologiei, elaborarea
unui plan de maturare a tehnologiei. Evaluarea caracterului sistemic al
tehnologiei (lantul tehnologic). Studii de caz.
LP3.5. Transferabilitatea tehnologiilor, tehnologii adecvate. Previziunea
tehnologica. Veghea tehnologica.
LP3.6. Analiza relatiilor conractuale la transferal tehnologic: licentierea,
franciza, know-how, engineering, leasing etc.
LP4.1. Analiza modelelor de dezvoltare a produselor: liniar fazat; iterativ fazat
(Iterative Phased Product Development Model); cascada (Waterfall).
LP4.2. Analiza modelului Faze-Porţi (Stage-Gate) de dezvoltare a produselor
LP4.3. Analiza modelului Agile de dezvoltare a produselor.
LP4.4. Analiza dezvoltarii produselor in baza modelul integrat (hibridizat)
Agile/Faze-Porti
LP5.1. Analiza comparativa a particularitatilor functionale ale entităților de
inovare si transfer tehnologic: oficiul de legătură cu industria (OLI),
incubatorul de afaceri (IA), oficiul de transfer tehnologic (OTT), centrul
de transfer tehnologic (CTT), centrul de inovare (CI), centrul de resurse
tehnologice (CRT), parcul științific (PS), parcul tehnologic (PT),
tehnopolis, spin-off, start-up, brokerajul tehnologic (BT)
Total, lucrari practice

Tematica activitatilor didactice

2

0.5

2

0.5

2

0.5

2

0.5

2

0.5

2

0.5

2

0.5

2
2

0.5
1.0

2

0.5

2

0.5

30

8

Numarul de ore
invatamant
invatamant
cu frecventa
cu frecventa
redusa

Tematica lucrarilor de laborator
Studentii ideplinesc lucrarile de laborator avand fiecare sarcina individuala – un produs
lui, la alegere sau la indicatia profesorului
LL1. Cercetarea particularitatilor dezvoltarii produsului prin inovare si transfer
tehnologic in conditiile industrie 1.0 – industrie 3.0 (motivele, resursele si
efectele)
LL2. Formularea cerintelor de dezvoltarea inovationala a produsului in conditiile
industriei 4.0
LL3. Formularea solutiilor de dezvoltarea produsului prin inovari si transfer
tehnologic in conditiile industriei 4.0
LL4. Evaluarea structurii, materialelor si tehnologiilor de produs si de fabricasre
uzuale actualmente si in baza prognozei tehnologice
Total, lucrari de laborator

si o tehnologie aferenta
4
4

2

4

2

3

2

15

6
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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 si la prezentarea ppt a lucrarilor;
Obtinerea notei minime de „5” la prezentarea ppt cu multimedia a rezultatelor cercetarii la lucrarile de laborator;
Demonstrarea in lucrarea de examinare finala a cunoasterii fenomenelor si proceselor de inovare si transfer
tehnologic in dezvoltarea de produs.

