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Conţinutul succint al cursului: 

Cursul Inovare, startup și capital venture se înscrie în lista de discipline din cadrul programului de masterat Business 

Management și Antreprenoriat. Cursul are rolul, prin intermediul managementului aplicat, să ofere informaţiile şi 

instrumentele de aplicare ale managementului în cazul inovării, startup-lor şi a capitalului venture indiferent de 

domeniul de activitate. Vor fi urmărite diferite tipuri de inovații şi căile (modurile) de organizare  a startapuri-lor şi 

strategiilor de management în domeniul inovării, startup-lor şi a capitalului venture.  

Conţinutul succint al cursului: Inovarea de produs ca stare de spirit a întreprinderii moderne. Creativitatea în 

contextul inovării. Planificarea activităţii de cercetare-dezvoltare. Analiza situaţiei interne a întreprinderii pentru 

inovare. Concepţia de startup.  Analiza de economicitate şi strategia de marketing. Dezvoltarea noului produs. 

Lansarea pe piaţă a startup-or. Capital venture (de risc).  

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul va demonstra următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe:   

✓ Conștientiza critic impactul forţelor externe asupra businessului  managementului și antreprenoriat, inclusiv 

presiunile economice, schimbările sociale şi culturale, cât şi preocupările ce ţin de mediu ambiant, ecologice 

şi etice. 

✓ Demonstra o gama de abilitati pentru dezvoltarea de noi cunoştinţe teoretice si practice şi proceduri de 

comunicare eficientă în strategii de mediere și negociere a conflictelor din domeniul businessului  

managementului și antreprenoriat. 

✓ Elabora şi aplica mecanisme de analiza si revizuire a performanţei strategice a echipelor și formula modele 

academice relevante de gestiune a domeniului de referința. 
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