
 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI1 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea „Politehnica” din Timişoara 

1.2 Facultatea2 / Departamentul3   Automatică şi Calculatoare / Calculatoare 

1.3 Catedra  - 

1.4 Domeniul de studii   Ingineria Siatemelor 

1.5 Ciclul de studii   Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea   Automatică și Informatică Aplicată / inginer 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  CREATIVITATE SI MANAGEMENTUL INOVATIEI 

2.2 Titularul activităţilor de curs   sl. dr. ing. Dorina Popescu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar   sl. dr. ing. Dorina Popescu 

2.4 Anul de studiu   4 2.5 Semestrul   2 2.6 Tipul de evaluare   E 2.7 Regimul disciplinei   Op 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână   4 din care:3.2 curs   2 3.3 laborator/proiect   1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ   90 din care:3.5 curs   28 3.6 laborator/proiect 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe   18 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren   18 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri   12 

Tutoriat   7 

Examinări   3 

Alte activităţi       

3.7 Total ore studiu individual   48 

3.8 Total ore pe semestru   100 

3.9 Numărul de credite   4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum    Nu este cazul 

4.2 de competenţe    Nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Materiale suport: laptop, proiector, tablă, acces la internet. 

5.2 de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

   Laborator cu 15-20 calculatoare, proiector, acces la internet, tablă. 

 

6.  Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale4 

 Dezvoltarea de aplicaţii şi implementarea algoritmilor şi structurilor de conducere automată, utilizând principii 
de management de proiect, medii de programare şi tehnologii bazate pe microcontrolere, procesoare de 
semnal, automate programabile, sisteme încorporate  

 Aplicarea de cunoştinţe de legislaţie, economie, marketing, afaceri si asigurare a calitatii, în contexte 
economice şi manageriale. 

                                                           

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3); 
2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina; 
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului; 
4 Aspectul competenţelor profesionale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua competenţele care sunt precizate în 

Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS 
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4, programul de 
studii de la pct. 1.6 din această fişă şi materia în cauză 

 

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


 

Competenţe 
transversale 

 Aplicarea, în contextul respectării legislaţiei, a drepturilor de proprietate intelectuala (inclusiv transfer 
tehnologic), a metodologiei de certificare a produselor, a principiilor, normelor şi valorilor codului de etică 
profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă. 

 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată luarea deciziilor si atribuirea de 
sarcini, cu aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 De a  înţelege modul concret de funcţionare a unei întreprinderi, propunând studenţilor să 
imagineze înfiinţarea unei societăţi având la bază un produs sau un serviciu inovant din 
domeniul automaticii. 

7.2 Obiectivele specifice  De a conștientiza importanța muncii în echipă, asumarea responsabilităţilor şi a consecinţelor 
deciziilor lor. 

 De a planifica și de a urmări activitățile unui proiect. 

 De a întocmi documentația conform cerințelor. 

 De a argumenta susținerea unui proiect. 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs 
 

Număr de ore Metode de predare 

1. Introducere în Creativitate și Managementul Inovației 

1.1 Definiții, concepte 

1.2 Necesitatea inovării, diagrama Kano 

1.3 Stimularea inovării 

1.4 De la idee la produs/serviciu inovant 

1.5 Căutarea situațiilor de studiu relevante 
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Expunere și explicare pe bază 
de prezentare powerpoint, 
exemple demonstrative, 
brainstorming, dezbatere pe 
baza materialelor video. 
   
   

  

   
   
   
   
   
   
   
   

   

2. Metode și tehnici de creativitate 

2.1 Clarificarea problemelor 

2.1.1 Diagrama cauze-efect 

2.1.2 Diagrama ”why-why” 

2.1.3 Metoda ”mind mapping” 

2.1.4 Alte metode: busola, ”nu fac nimic” etc  

2.2 Generarea ideilor 

2.2.1 Metoda listei de întrebări 

2.2.2 Metoda asocierii de cuvinte 

2.2.3 Tehnica folosirii unor cuvinte selectate la întâmplare 

2.2.4 Alte metode: ”răsturnarea problemei”, ”privirea altcuiva” etc 

2.3 Trierea ideilor, generarea soluțiilor  

2.3.1 Diagrama de afinități  

2.3.2 Diagrama de relații 

2.3.3 Diagrama de tip arbore (”how-how”) 

2.3.4 Alte metode: triz, indicatoarele, semnalele de alarmă etc   

2.3.5 Analiza soluțiilor alternative 
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3. Managementul inovației 

3.1 Prezentarea produsului/serviciului inovant 

3.2 Echipa şi şeful proiectului 

3.2.1 Profilul persoanei creative 

3.2.2 Profilul şi parcursul unui şef de echipă  

3.2.3 Tabelul atitudinilor şi aptitudinilor antreprenoriale 

3.2.4 Coerenţa om-proiect 

3.3 Studiu de (pre)fezabilitate  

3.3.1 Identificarea elementelor componente ale ideii  

3.3.2 Delimitarea iniţială a pieţei avute în vedere 

3.3.3 Descrierea activităţii afacerii într-o manieră foarte precisă 

3.3.4 Colectarea informaţiilor esenţiale 

3.3.5 Solicitarea consilierii şi îndrumare 

3.3.6 Analizarea constrângerilor proiectului 

3.4 Analiza SWOT 

3.5 Validarea finală a ideii (produs/serviciu/concept), planul de afaceri 

3.5 Planificarea activităților 

3.5.1 Diagrama Gantt 

3.5.2 Diagrama Pert 
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 4. Comunicarea rezultatelor  



 

4.1 Raportul de activitate 
4.2 Prezentarea powerpoint/prezi/posterul 
4.3 Concluziile și aprecierea comunicării rezultatelor  

2 

 
Bibliografie    

1. Louafa T, Perret F – Creativite & innovation – inteligence collective au service du management de projet. Press 

Polytechniques et Universitaires Romandes 2008. ISBN: 978-2-88074-721-3 

2. Slatineanu L. – Managementul inovarii produselor si proceselor. Editura Politehnium 2005, ISBN 973-621-106-1 

3. Nagit G – Inovare tehnologica. Editura Tehnico-Info Chisinau, 2011. ISBN: 9975-63-041-3 

4. Colectiv UTCompiègne:  Initiation à la création d’entreprise innovante, disponibil pe CD la cadrul didactic şi la adresa 

http://www.utc.fr/intent/?p=coursge15 

5. Karla Jason, Project Management 101 , disponibil pe CD la cadrul didactic şi la adresa  http://www.suite101.com/course/ 

6. Dorina Popescu, Adelina Han – Creativitate si managementul inovatiei. Notite de curs, 2011-12-13. 

7. http://www.mindtools.com/pages/article/newCT_92.htm 

 

Materiale video 

http://ffff.ro/lobul/983-creativitatea-o-schizofrenie-bine-temperata-interviu-mugur-ciumageanu/#.UR4PvfKDtA8 

http://ffff.ro/lobul/1725-creativitate-inseamna-a-visa-intr-un-mod-pragmatic-interviu-cu-teodor-frolu/#.UR4NAvKDtA8 

http://ffff.ro/lobul/4110-creativitatea-e-o-amanta-pretentioasa-interviu-cu-bogdan-serban/ 

http://ffff.ro/lobul/551-interviu-ana-maria-andronic/#.UR4TffKDtA8 

http://ffff.ro/lobul/862-creativitatea-vazuta-prin-obiectiv-interviu-cu-alex-galmeanu/#.UR4Rh_KDtA8 

http://ffff.ro/lobul/1342-creativitatea-e-sa-nu-mai-spui-nu/#.UR4OjvKDtA8 

http://www.youtube.com/watch?v=MlabrWv25qQ 

http://www.videojug.com/film/how-to-mind-map-with-tony-buzan 

http://comment.rsablogs.org.uk/2010/10/14/rsa-animate-changing-education-paradigms/ 

http://www.youtube.com/watch?v=vGCIwcJIpHk&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=luJBtDB6ZjE&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=HsxkWmOFMNs 

http://www.youtube.com/watch?v=h8sxKDkeSCc&feature=related 

8.2 Seminar/laborator/proiect Număr de ore Metode de predare 

1. Stabilirea temelor de interes, identificarea a 2-3 situații ce pot fi analizate și 
îmbunătățite, formarea echipelor 

2 Conversaţie, analiză 
comparativă, brainstorming, 
atelier în echipă. 

 
 
 
 

2. Aplicarea metodelor de la curs, de clarificare a problemelor asupra 
situațiilor identificate (minim 2 metode, cauze-efect, why-why etc) 

2 

3. Construirea de fiecare student, independent, a unei hărți a minții pentru o 
problema/cauză/idee (min 5 idei/soluţii interesante), confruntarea și analiza 
rezultatelor în cadrul echipei 

2 

4. Formularea ideii noi inovante (produs/serviciu/concept) și parcurgerea unui 
studiu de prefezabilitate.  

4 

5. Analiza SWOT. Planificarea Gantt. 2 

6. Definitivarea sumarului documentelor 2 

 
Bibliografie  

Aceeași ca la curs. 

 

9. Corelarea conţinutului disciplinei cu cerinţele specialiştilor din domeniu şi cu aşteptările angajatorilor reprezentativi  

 Dezvoltarea de produse sau servicii/concepte noi este motorul menținerii pe piață a oricărei întreprinderi. Prin aceasta 
disciplină studenții învață să abordeze diferitele faze ale procesului de înfiinţare şi menţinere a unei întreprinderi. 

 Disciplina permite învăţarea modului de a munci în echipă, de asumare a responsabilităţilor şi a consecinţelor deciziilor lor. 
Cunoştinţele de etapizare și urmărire a activităților unui proiect tehnic, cele de a întocmi documentația conform cerințelor, 
abilităţile de comunicare în cadrul echipei pe bază de argumente sunt plusuri apreciate pe piața muncii. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs 
Insușirea metodelor explicate la 
curs. Realizarea și susținerea 
unei prezentări ppt. 

Conținutul documentului ppt/poster/prezi , 
modul de realizare (forma), modul de 
susținere (prezentarea) 

40 % 

10.5 Seminar 
/laborator/proiect 

Realizarea raportului scris Conținut, formă 40 % 

Rezolvarea săptămânală a 
temelor, importanța termenelor 

Predarea la timp respectiv întârzierea aduc 
un bonus sau o penalizare.  

20 % 

10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se 

http://www.utc.fr/intent/?p=coursge15
http://www.suite101.com/course/
http://www.mindtools.com/pages/article/newCT_92.htm
http://ffff.ro/lobul/983-creativitatea-o-schizofrenie-bine-temperata-interviu-mugur-ciumageanu/#.UR4PvfKDtA8
http://ffff.ro/lobul/1725-creativitate-inseamna-a-visa-intr-un-mod-pragmatic-interviu-cu-teodor-frolu/#.UR4NAvKDtA8
http://ffff.ro/lobul/4110-creativitatea-e-o-amanta-pretentioasa-interviu-cu-bogdan-serban/
http://ffff.ro/lobul/551-interviu-ana-maria-andronic/#.UR4TffKDtA8
http://ffff.ro/lobul/862-creativitatea-vazuta-prin-obiectiv-interviu-cu-alex-galmeanu/#.UR4Rh_KDtA8
http://ffff.ro/lobul/1342-creativitatea-e-sa-nu-mai-spui-nu/#.UR4OjvKDtA8
http://www.youtube.com/watch?v=MlabrWv25qQ
http://www.videojug.com/film/how-to-mind-map-with-tony-buzan
http://comment.rsablogs.org.uk/2010/10/14/rsa-animate-changing-education-paradigms/
http://www.youtube.com/watch?v=vGCIwcJIpHk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=luJBtDB6ZjE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=HsxkWmOFMNs
http://www.youtube.com/watch?v=h8sxKDkeSCc&feature=related


 

verifică stăpânirea lui) 

 Efectuarea a minimum jumătate din teme, la termenele convenite la începutul semestrului 

 Realizarea unui raport de activitate care să cuprindă cel puțin jumătate din cerințele cuprinsului stabilit 

 Realizarea unei prezentări ppt/poster/prezi pentru susținerea activității efectuate. 

 

11. Compatibilitate internaţională 

 Université de technologie de Compiègne, Fr http://www.utc.fr/intent/?p=coursge15 

 Newcastle University, UK,   http://www.ncl.ac.uk/undergraduate/modules/module/BUS3050/ 

 L'École Supérieure d'Électricité, Supélec, Rennes, Fr.- http://www.supelec.fr/fi/c_127577/management-strategique-de-l-
innovation.html 

 
 

Data 
completării 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularilor de seminar 

16.09.2013  S.l.. dr. ing. Dorina POPESCU 

 

…………………….………..... 

                             S.l. dr. ing. Dorina Popescu  

…………………….………............................................................ 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

   Prof. dr. ing. Ioan SILEA 

 

………………..………………….……… 

 

http://www.utc.fr/intent/?p=coursge15
http://www.ncl.ac.uk/undergraduate/modules/module/BUS3050/
http://www.supelec.fr/fi/c_127577/management-strategique-de-l-innovation.html
http://www.supelec.fr/fi/c_127577/management-strategique-de-l-innovation.html

