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PROGRAMA ANALITICĂ 
 

Denumirea disciplinei MANAGEMENTUL INOVĂRII 

 

Codul disciplinei M.ANA.1.1.2 Semestrul 1 Numărul de credite 8 

 

  

Categoria formativă a disciplinei 
DF – fundamentală, DG – generală , DS – de specialitate, DC – complementară , DU – 

umanistă 
DS 

Categoria de opţionalitate a discipline: DI-impusă, DO-opțională, DL-liber aleasă 

(facultativă) 
DI 

 

 

Discipline 

anterioare 

Obligatorii  

Recomandate  

Obiective  Studiul, însuşirea cunoştinţelor şi competenţelor privind: 1) progresul sustenabil 

bazat pe inovarea integrativă şi creşterea competitivităţii sustenabile; 2) metode de 

inovare integrativă în firme şi clustere; 3) analiza de competitivitate a produselor şi 

serviciilor; 4) managementul şi politicile de inovare integrativă; 5) elaborarea 

studiilor de caz - studiile de caz se dezvolta in fiecare prelegere, capitol al cursului 

şi şedinţe de seminar. 

Disciplina contribuie cu 8,5% la cultivarea liniilor de competenţă ale domeniului 

specializării. 

Competenţe 

generale şi 

specifice 

Cunoaştere şi înţelegere adecvată a noţiunilor specifice disciplinei. 

Explicare şi interpretare unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor 

teoretice şi practice ale disciplinei 

Instrumental-aplicative: (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor 

practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de 

aplicare) 

Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul 

ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / 

promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optimă 

şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea 

instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de 

parteneriat cu alte persoane / instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la 

propria dezvoltare profesională) 

Numărul orelor pe semestru / activităţi 

Total C S L P SI 

42 28 14 - - - 

Facultatea MANAGEMENT TURISTIC ŞI 

COMERCIAL TIMIŞOARA 

Domeniul Administrarea afacerilor 

Specializarea 

/ Programe 

de studii 

Master: Administrarea şi 

negocierea în afaceri 



Conţinut tematic 

al cursului şi 

seminarului 

B. SUBIECTELE CURSULUI 

1. Progresul în coopetiţie (COOPErare & compeTIŢIE): Sisteme, medii, 

resurse în procesul de globalizare a civilizaţiei; Cicluri universale ale progresului 

sustenabil bazat pe clustere inovative; Competitivitatea sustenabilă în piaţa globală; 

Inovarea integrativă; Studii de caz.  

2. Metode de inovare integrativă: Concepte şi principii de bază; Metode şi tehnici 

de creativitate în execuţie, management şi politici; Dezvoltarea creativităţii 

manageriale; Proprietatea intelectuală şi proprietatea industrială; Studii de caz. 

3. Analiza de competitivitate a produselor şi serviciilor: Determinarea 

competitivităţii produselor şi serviciilor; Evaluarea nivelului calităţii produselor şi 

serviciilor; Prognoza preţurilor / tarifelor şi costurilor produselor şi serviciilor; 

Strategii şi tactici de creştere a competitivităţii produselor / serviciilor, 

tehnologiilor şi organizaţiilor / clusterelor; Studii de caz. 

4. Management şi politici de inovare integrativă: Concepte şi principii de bază; 

Cicluri de viaţă ale produselor şi serviciilor; Cicluri de inovare integrativă a 

produselor şi serviciilor noi în firme şi clustere; Metode şi tehnici în managementul 

inovării integrative; Prevederea: prognoze, marketing, strategii; Organizarea: 

structuri de execuţie şi manageriale; Decizia şi controlul: fundamentare, optimizare, 

risc; Eficienţa economică: asimilare a noilor produse, investiţii; Studii de caz. 

 

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (lucrări aplicative) 

Lucrările aplicative / Cazurile de Managementul Inovării Firmelor şi Clusterelor Competitive au ca 

obiect produsul / afacerea / funcţiunea firmei / firma / reţeaua de firme / clusterul de servicii şi 

comerţ, au caracter de analiză şi concepţie, iar din punct de vedere al cuprinsului şi metodelor sunt 

orientate după cursul predat şi după cărţile [Popa, 2011, 2008, 2003]. 

Teste şi teme de 

control 
1. Referate, studii de caz, dezbateri 

 

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, PV-Probă de verificare, LP-lucrări de 

control 
E1 

Cerinţe minime 

pentru nota 5 

 

Însuşirea cunoştinţelor şi deprinderilor se evaluează complex : 

 bisăptămânal în cadrul fiecărei şedinţe de seminar / lucrări sub două aspecte: 

pregătirea şi însuşirea metodicii de lucru (la începutul şedinţei) urmată de 

evaluarea rezultatelor obţinute în desfăşurarea etapei de elaborare a lucrării / 

studiului de caz (la sfârşitul şedinţei); nota finală include în proporţie  de  34 % 

nota de la seminar. 

 la examenul final desfăşurat în scris (2 subiecte; 10 bilete de examen) pe durata a 

3 ore; nota finală include în proporţie  de  66 % nota de la examen. 

Cerinţe pentru 

nota 10 
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2. Popa H.L. ş.a.: Managementul competitivităţii serviciilor, Editura Politehnica, 

Timişoara, 2008, 176p., ISBN 978-973-625-648-6 

3. Popa H.L: Strategii de competitivitate pentru clustere şi regiuni în România, 

Revista de Politica Ştiinţei şi Scientometrie, 2008, Vol.VI, p. 101-161, 

ISSN- 1582-1218    
4. Popa H.L.: Teoria şi ingineria sistemelor. Concepte, modele, metode, competitivitate, Editura 

Politehnica,Timişoara, 2003 



5. Popa H.L. ş.a.: Management strategic, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002, 510 + 

XIV p., ISBN 973-35-1524-8 

 

Lista materialelor 

didactice necesare 
 

 

Titular de disciplină Grad  didactic, titlu, prenume, nume Semnătura 

LUT DINA CONF. UNIV. DR  
Legenda: C - curs, S – seminar, L – activități de laborator, P – proiect sau lucrări practice, SI – studiu individual 

 

Harward University - Harward Business School, Cambridge, SUA 

Massachussets Institute of Technology, Cambridge, SUA 

International Hotel Management Institute Switzerland, Kastanienbaum-Luzern, Switzerland 

Royal Roads University, Sooke Road Victoria, Canada  

 

 


