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CREATIVITATE ȘI INVENTICĂ 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Textile și Poligrafie  

Departamentul Modelarea și Tehnologia Confecţiilor Textile și din Piele 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 521.8  Inginerie și Management în Industria Ușoară 

Anul de studiu Semes-                     
trul 

Tip de 
evaluare 

Categoria formativă Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

III (învăţământ cu frecvenţă); 
V (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

5 
9 E 

G – unitate de curs de  
formare a abilităţilor şi 

competenţelor generale 

O - unitate de 
curs obligatorie 4 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Lucrări de laborator Studiul materialului teoretic Pregătire aplicaţii 

90 30 30 30 30 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Management; Bazele ingineriei şi inițiere în specialitate; Bazele 
tehnologiei confecţiilor; Proiectarea și tehnologia articolelor de 
marochinărie;bazele proiectării încălțămintei; Procese de fabricație a 
încălțămintei I. 

Conform competenţelor  Cunoașterea și înțelegerea funcțiilor managementului; 
Identificarea, formularea și soluționarea problemelor privind relațiile 
umane și de interacțiune  din punct de vedere al sistemului managerial; 
Cunoașterea și înțelegerea procedeelor de bază la prelucrarea 
confecțiilor textile/ încălțămintei și tendințelor de dezvoltare 
/perfecțiuonare a acestora.   

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 
calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în 
timpul cursului. 

Lucrări de 
laborator  

Studenţii vor realiza lucrări de laborator în grup, în echipe a câte 2-3 și individual; vor 
perfecta rapoarte pentru lucrările de laborator. Termenul de predare a lucrării – o 
săptămână după finalizarea acesteia.  

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP2.  Identificarea, formularea și soluționarea problemelor inginerești și manageriale din 
întreprinderile din domeniul Industria ușoară 

 Identificarea teoriilor și metodelor oportune din domeniul ingineresc și managerial 

pentru dezvoltarea procesului de creație și inovare în activitatea profesională / în cadrul 
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organizației; 

 Explicarea și interpretarea teoriilor și metodelor aplicate pentru identificarea, 

formularea și soluționarea problemelor referitor la cercetare - dezvoltare – inovare. 

 Aplicarea cunoștințelor specifice pentru identificarea, formularea  și soluționarea 

problemelor de creație,  inovare și transfer tehnologic din domeniul Industria ușoară 

 

Competenţe 
profesionale 

CP3.  Managementul produselor, proceselor, sistemelor de producție și afacerilor în 
confecții textile și din piele 
 Identificarea teoriilor și metodelor specifice managementului creativității și inovării; 
 Explicarea și interpretarea teoriilor și metodelor aplicate pentru dezvoltarea de noi 

produse și a proiectelor de promovare a ideilor noi.  
 Utilizarea cunoștințelor specifice pentru  activităţi specifice dezvoltării de noi produse și 

a proceselor întâlnite în derularea proiectelor de promovare a acestor produse.  
 Redactarea propunerilor de:  brevet de invenție, modele și desene industriale, odele de 

utilitate; 

Competenţe 
transversale 

CT3. Autoevaluarea necesității de pregătire, dezvoltarea capacității de a învăța independent. 
Angajarea activă în procesul de învățare continuă. 

 

 
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Familiarizarea studenților cu noţiunile, conceptele, tipologia și structurile specifice 
procesului de creație, inovare și transfer tehnologic. 

Obiectivele specifice Clarificarea conceptelor de bază – creație, inovare şi management al inovării; 
Înţelegerea relaţiilor dintre inovare şi activitatea de creaţie tehnică şi ştiinţifică; 
Identificarea factorilor care explică creşterea rolului inovării în societatea bazată pe 
cunoaştere; 
Cunoaşterea fazelor procesului de inovare şi a materializării acestora; 
Înţelegerea importanţei şi a modului în care se pot proteja şi valorifica rezultatele 
activităţii de creaţie. 
Prezentarea și aplicarea demersurilor, tehnicilor și metodelor de creație tehnică; 
Dezvoltarea creativității și spiritului de inițiativă. 

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T 1.  Introducere. Informarea și sinteza informațiilor 2 1 

T2    Descoperirea și invenția 2 0,5 

T 3.  Gîndirea creativă: Stimulente și obstacole.  2 0,5 

T 4.  Demersuri, tehnici și metode de stimulare a creativității  și inovării.    

T 1.1 Clasificare. Tehnici intuitive de creație:  Brainstorming, Sinectica, 
Brainwriting, Philips 66.  Metoda Delphi 

2 0,5 

T 4.2 Metode logico- intuitive de creație: Metoda ghirlandelor de asocieri … 2 0,5 

T 4.3  Metode logice de creație tehnică. Metoda matricelor morfologice de idei 
Zwicky-Moles 

2 1,0 

T 4.4  Metoda matricelor zecimale  2 1,0 
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T 4.5   Metoda demersurilor euristice  2 1,0 

T 5.  Procesul de inovare. Obiectivele activității inovaționale și tipurile de 
inovații 

2 1,0 

 T6  Organizarea procesului inovațional. Cadrul organizatoric al inovării 4 1,0 

T 7. Noțiuni de proprietate intelectuală.   Reglementarea juridică a proprietății 
intelectuale.   Dreptul de autor 

4 1,0 

T 8. Dreptul de proprietate industrială: brevetul de invenție, modele de 
utilitate, desene și modele industriale, marca. 

4 1,0 

Total prelegeri: 30 10 

 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu 

frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator  

LL  1.  Prezentarea inovațiilor din domeniul industriei ușoare   2 1 

 LL 2.  Aplicarea testelor pentru dezvoltarea aptitudinilor creative 4 1 

LL  3.  Aplicarea metodelor de creație – brainstorming și brainwriting 4 1 

LL  4. Aplicarea metodei de creație – ghirlande de asocieri 4 1 

LL  5  Aplicarea metodei de creație – matrice morfologice  4             1 

LL  6.  Aplicarea metodei de creație – matrice zecimale 4 1 

LL  7.  Identificarea unei teme de cercetare/inovare. Documentarea și analiza 
prototipului. 

4 2 

LL  8.  Redactarea unei cereri de brevet (Studiu de caz). 4 2 

Total  lucrări de laborator 30 10 
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1. www.agepi.md 

 

 

9. Evaluare 

Curentă 
Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30 % 30 % 40 % 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări practice; 
Demonstrarea la examinarea finală a cunoaşterii noțiunilor de inovație, management al inovării, transfer 
tehnologic, proiect inovațional; cunoașterea și aplicarea demersurilor, tehnicilor și metodelor de stimulare a 
creativității și inovării. 
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