
 

 
FIŞA DISCIPLINEI 1 

 
 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timișoara  
1.2 Facultatea 2 / Departamentul 3  Facultatea de Inginerie Hunedoara / Inginerie și Management  
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod 4) Inginerie și management / 10  
1.5 Ciclul de studii Master  
1.6 Programul de studii (denumire/cod/calificarea) Ingineria și managementul sistemelor mecanice  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Ingineria și managementul cercetării și inovării   
2.2 Titularul activităţilor de curs Ș.l.ec.dr.ing. Alexa Vasile  
2.3 Titularul activităţilor aplicative 5  Ș.l.ec.dr.ing. Alexa Vasile  
2.4 Anul de studiu 6  II  2.5 Semestrul I  2.6 Tipul de evaluare  E  2.7 Regimul disciplinei  DO  

 
3. Timp total estimat - ore pe semestru (activități directe (asistate integral), activități asistate parțial și activități neasistate 7) 

3.1 Număr de ore asistate 
integral/săptămână  4  , din care:    3.2 ore curs  2  3.3 ore seminar/laborator/proiect  2  

3.1* Număr total de ore asistate 
integral/sem.  56  , din care:    3.2* ore curs 28  3.3* ore seminar/laborator/proiect  28  

3.4 Număr de ore asistate 
parțial/saptămână    , din care:  3.5 ore proiect, 

cercetare    3.6 ore 
practică    

3.7 ore 
elaborare 
lucrare de 
disertație 

   

3.4* Număr total de ore asistate parțial/ 
semestru    , din care:  3.5* ore proiect 

cercetare    3.6* ore 
practică    

3.7* ore 
elaborare 
lucrare de 
disertație 

   

3.8 Număr de ore activități neasistate/ 
săptămână 

 3  , din care:  ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren  1  

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe 1  

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri 1  

3.8* Număr total de ore activități 
neasistate/ semestru 

42  , din care:  ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren 14  

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe 14  

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri 14  

3.9 Total ore/săptămână 8 7  
3.9* Total ore/semestru 98  
3.10 Număr de credite 8  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •    
4.2 de competenţe •    
 

                                                            

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3), actualizată pe baza Standardelor specifice ARACIS din decembrie 2016. 
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 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 376/18.05.2016 sau în HG similare actualizate anual. 
5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr). 
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ. 
7 În cadrul UPT, numărul de ore de la rubricile 3.1*, 3.2*,…,3.9* se obțin prin înmulțirea cu 14 (săptămâni) a numărului de ore din rubricile 3.1, 3.2,…, 3.9. Informațiile din 
rubricile 3.1, 3.4 și 3.8 sunt chei de verificare folosite de ARACIS sub forma: (3.1)+(3.4) ≥ 28 ore/săpt. și (3.9) ≤ 40 ore/săpt. 
8 Numărul de ore total/săptămână se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.1, 3.4 şi 3.8. 



 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului 
• Sală de curs echipată cu videoproiector și conexiune la Internet. 
• Studenții nu se vor prezenta la prelegeri cu telefoanele mobile deschise. 
• Nu se acceptă părăsirea sălii de curs fără aprobarea cadrului didactic   

5.2 de desfăşurare a activităţilor practice 
•  Studenții nu se vor prezenta la activitățile practice cu telefoanele mobile deschise. 
• Se recomandă ca studenţii să aibă asupra lor un calculator ştiinţific necesar în 

cazul aplicaţiilor practice.  

 
6. Competenţe la formarea cărora contribuie disciplina 

Competenţe 
specifice 

 1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare  
 

-       înţelegerea şi utilizarea curentă a termenilor şi conceptelor din literatura de specialitate, capacitatea 
de a lucra în echipe inovative, folosind metode moderne de cercetare-dezvoltare şi cunoştinţe despre 
proprietatea intelectuală 

 
2.Instrumental-aplicative 
 

- utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare avansate; 
- dezvoltarea aptitudinilor de lucru cu soluţiile uzuale destinate implementării principiilor 

managementului strategic bazat pe componentele cercetării-dezvoltării-inovării; 
- cultivarea vocaţiei de a inova în procesul schimbării pornind de la îmbinarea între o „chemarea 

personală” şi o sumă de deprinderi însuşite prin practică (obţinut odată cu rodul transmutării în 
înţelegere a unui fundament solid de cunoştinţe dobândite prin spirit autodidact şi prin educaţie 
intelectuală sistematică), alături de formarea spiritului de organizaţie inovativă. 

  
3. Atitudinale 
  

- manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de un domeniul ştiinţific nou; 
- valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice şi tehnice 
- cultivarea unui mediu ştiinţific modern; 
- implicarea în dezvoltarea unei nou mod de gândire, participarea la propria dezvoltare profesională şi 

ştiinţifică. 

•   
Competențele 
profesionale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

• Managementul inovării, calităţii şi dezvoltare durabilă  

Competențele 
transversale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

•    

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
• Cursul are drept scop formarea şi dezvoltarea cunoştinţelor necesare fundamentării 

conceptului, modalităţilor de abordare a elaborării şi desfăşurării obiectivelor de 
cercetare, dezvoltare-inovare, precum şi a principiilor de bază privind dezvoltarea 
industrială.  

7.2 Obiectivele specifice 

•  În contextul dezvoltării conceptelor de inovare, de soluţionare şi transpunere prin 
mijloace de transfer tehnologic adecvate, cursul stabileşte criteriile fundamentale, 
direcţiile de dezvoltare şi metodele de elaborare a ofertelor în vederea participării la 
competiţii. 

• De asemenea, vor fi explicate şi fundamentate principiile de bază referitoare la 



 

elaborarea unei oferte de cercetare, având în vedere următoarele obiective: aria 
tematică, platforma tehnologică, impactul, relevanţa, obiectivele, justificarea propunerii. 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
 1.Managementul inovării tehnologice. 
Ce este managementul inovării tehnologice? 
Importanţa inovării tehnologice  
Provocările managemetului inovării tehnologice    

4   Studenții au acces la curs 
în format electronic 
www.fih.upt.ro/md.jsp?uid=18 
Se vor utiliza atât prezentări 
interactive cât și tradiționale.  
Se vor folosi: 
problematizarea, studiu de 
caz, conversația.     

 2. Inovaţia – de la idee la succes 
Matricea inovării 
Clasificarea inovațiilor 
Produse noi 
Platformele de produs  

6  

3.Managementul cercetării și inovării 
Motivațiile cercetării-inovării 
Modele de cheltuieli cu CD  
Organizarea CD  
Managementul echipelor de cercetare  
Managementul creativităţii în cercetare  
Echilibrarea portofoliilor de cercetare  
Managementul CD internaţionale  
Evaluarea activităţilor CD  

6  

 4.Managementul inovării produselor şi serviciilor 
 Inovarea produselor şi serviciilor 
Beneficiile potenţiale ale inovării produselor şi serviciilor 
Eşecul în inovarea produselor şi serviciilor 
Încurajarea inovării produselor şi serviciilor de succes 
Integrarea organizaţională internă a inovării produselor şi 

serviciilor 
 Coordonarea externă a inovării produselor şi serviciilor 
Modularitate, familii de produse, platforme 
Managementul resurselor umane şi inovarea produselor şi 

serviciilor 
Tehnicile managementului de proiect în inovarea produselor şi 

serviciilor   

6 

4.Proprietatea intelectuală 
Istoria proprietăţii intelectuale în România 
Aspecte legislative 
Protecţia creaţiilor intelectuale 
Conţinutul dreptului de autor 
Proprietatea industrială 
Protecţia invenţiilor  

6  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
Bibliografie 9    
1.  Brad, S., s.a. - Ingineria si Managementul Inovatiei, Editura Economică, Bucureşti, 2006; 
2.  Trott, P., - Innovation Management and New Product Development, Prentice Hall, London, 2004; 
3. Tripon A.,- Managementul inovării. Sinteze şi aplicaţii. Editura Universităţii "Petru Maior" Târgu Mureş, 2003 
4. www.fih.upt.ro/md.jsp?uid=18 pagina personală Ș.l.ec.dr.ing. Alexa Vasile 
 
 
 
 
 

                                                            

9 Cel puţin un un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. De asemenea, cel puţin un titlu trebuie să se refere la o lucrare de referință pentru disciplină, lucrare de 
circulaţie naţională şi internaţională, existentă în biblioteca UPT. 

http://www.fih.upt.ro/md.jsp?uid=18


 

 
 
 
 

8.2 Activităţi aplicative 10 Număr de ore Metode de predare 
SEMINAR      Se va utiliza exercițiul și 

studiul de caz 
Se va utiliza exercițiul și 
studiul de caz 
Se va utiliza exercițiul și 
studiul de caz   

1.Ciclul de viată al produselor. Ciclul de asimilare al produselor    2  
2.Enumerarea şi prezentarea documentelor de asimilare.  
Căile de asimilare ale produselor noi;   

 2  

 3.Pregătirea tehnică a producţiei. Metode de optimizare în 
 proiectarea produselor  

 4  

 4.Prognoza preţurilor şi costurilor produselor. Criterii de evaluare 
 a variantelor de soluţii proiectate;  

 2  Se va utiliza exercițiul și 
studiul de caz   

 5. Metode de decizie optimă pentru asimilare.   2   Se va utiliza exercițiul și 
studiul de caz  

 6. Cercetarea fundamentală şi aplicativă.  
Factori pentru strategia de cercetare  

 2   Se va utiliza exercițiul și 
studiul de caz  

 PROIECT      
 1. Asimilarea de noi produse prin: concepţie proprie, pe baza unei 
licenţe de fabricaţie sau după un model de referinţă. 
2. Faze şi activităţi la asimilarea produselor noi. 
3. Cercetarea şi asimilarea produselor. 
4. Proiectarea constructivă.Proiectarea tehnologică. Proiectarea şi 
executarea SDV-urilor.  
5.Pregătirea materială şi organizatorică a fabricaţiei noilor 
produse. 
6. Execuţia şi omologarea prototipului şi a seriei zero.  

2  
 
2 
2 
4 
 
2 
2  

 Se utilizează studiul de caz 
 
Se utilizează studiul de caz 
Se utilizează studiul de caz 
Se utilizează studiul de caz 
 
Se utilizează studiul de caz 
Se utilizează studiul de caz  

Bibliografie 11   
1.  Brad, S., s.a. - Ingineria si Managementul Inovatiei, Editura Economică, Bucureşti, 2006; 
2.  Trott, P., - Innovation Management and New Product Development, Prentice Hall, London, 2004; 
3. Tripon A.,- Managementul inovării. Sinteze şi aplicaţii. Editura Universităţii "Petru Maior" Târgu Mureş, 2003 
4. www.fih.upt.ro/md.jsp?uid=18 pagina personală Ș.l.ec.dr.ing. Alexa Vasile   

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Disciplina vine în întâmpinarea așteptărilor angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului prin conținutul 
orelor de curs seminar și proiect. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 12 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 
nota finală 

10.4 Curs   Cunoștințe teoretice  
Examen scris: două subiecte din cadrul 
cursului și două aplicații din cadrul 
seminarului  

0,66  

10.5 Activităţi aplicative  S:   Aptitudini de calcul și 
analiză 

 Scris: o lucrare de control anunțată în timpul 
semestrului  0,14  

 L:             

 P:    Abilități de proiectare și 
lucru în echipă  Oral: susținerea proiectului 0,2  

 Pr:                 
 Tc-R13:           

                                                            

10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se trec consecutiv în 
liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau „Practică:”. 
11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 
12 Fișele disciplinelor trebuie să conțină procedura de evaluare a disciplinei cu precizarea criteriilor, a metodelor și a formelor de evaluare, precum și cu precizarea 
ponderilor atribuite acestora în nota finală. Criteriile de evaluare trebuie să corespundă tuturor activităților prevăzute în planul de învățământ (curs, seminar, laborator, 
proiect), precum și formelor de verificare pe parcurs (teme de casă, referate ș.a.) 

http://www.fih.upt.ro/md.jsp?uid=18


 

10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 
stăpânirea lui) 14 

•  La finalul cursului, respectiv al seminarului și proiectului, studentul trebuie să aibă cunoștințe solide despre managementul 
cercetării și dezvoltării, inovare și inovație, respectiv asimilarea în fabricație a noilor produse. 

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

04.09.2017  
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) Data avizării în Consiliul Facultăţii15 Decan 
(semnătura) 

 
…………………….……… 

06.09.2017  
…………………….……… 

 

                                                                                                                                                                                                                       

13 Tc-R=teme de casă - Referate 
14 Pentru acest punct se recomandă consultarea “Ghidului de completare a Fișei disciplinei” de la adresa: 
http://univagora.ro/m/filer_public/2012/10/21/ghid_de_completare_fisa_disciplinei.pdf  
15 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului, de care aparţine programul de studiu, cu privire la fişa disciplinei. 

http://univagora.ro/m/filer_public/2012/10/21/ghid_de_completare_fisa_disciplinei.pdf

