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Conţinutul cursului:
Concepte de bază privind managementul inovațional
Inovație și spirit antreprenorial.
Factorii determinanți ai strategiei macroinovaționale
Tendințele majore privind dezvoltarea tehnologică mondială
Planificarea managementului inovațional
Structura organizatorică a managementului inovării
Marketingul inovării
Strategiile inovațioinale: tipuri, caracteristici, selectarea lor
Esența proiectului de inovare
Evaluarea eficacității inovațiilor
Gestiunea riscurilor inovaționale
Rezistența la inovare și schimbare
Prognoza tehnologică
Piața de proprietate intelectuală
Capital venture ale afacerilor de inovare.
Practica reglementării de stat a dezvoltării inovațiilor și tehnologiilor
Finalităţi de studiu:
La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi
competenţe:
să cunoască conceptele moderne privind managementul inovațiilor și tehnologiilor; să cunoască și să
înțeleagă conceptele și elementele de bază al procesului inovațional; să identifice factorii de formare și
dezvoltare a pieței de inovații și forțele de mișcare ale dezvoltării economice actuale; să înțeleagă și să
cunoască aspectele inovaționale ale diferitelor strategii de dezvoltare ale businessului; să utilizeze
cunoștințele în gestiunea riscurilor inovaționale; să evalueze corect tipurile de riscuri ale proiectelor
inovaționale; să utilizeze metodele de integrare a consumatorului în procesul inovațional; să aplice
cunoștințele în marketingul tehnologiilor inovaționale; să elaboreze un proiect inovațional sau plan în
corespundere cu strategia organizației; să demonstreze cunoștințe și abilități în elaborarea modelului de
afaceri; să demonstreze cunoștințe în utilizarea eficientă a inovațiilor; să demonstreze posibilitatea de a
genera noi idei în elaborarea sistemului de gestiune a proiectelor inovaționale; să demonstreze abilități de
identificare a metodelor de selectare a proiectelor inovaționale și să propună soluții de dezvoltare a
managementului inovațiilor și tehnologiilor.
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