
 

Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Zarządzanie i inŜynieria produkcji  

Nazwa przedmiotu: Zarządzanie innowacjami 

 

Charakter przedmiotu: kierunkowy, obowiązkowy 

Typ studiów: inŜynierskie I-go stopnia, stacjonarne/niestacjonarne 

Formy dydaktyczne i terminarz: 
Forma przedmiotu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

 Rok studiów/Semestr 4/7    4/7 
 Liczba godzin w semestrze  15/8    15/10 
 Forma zaliczenia zal.na ocenę    zal.na ocenę 
 Liczba punktów ECTS 2    2 
 

WYKŁAD   

Wymagania wstępne:  
Zaliczenie wykładu z przedmiotu Zarządzanie produkcją i usługami. 
 
Cele kształcenia:  
Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z istotą procesów innowacyjnych w 
przedsiębiorstwie oraz ich wewnętrznymi i zewnętrznymi uwarunkowaniami. Zrozumienie 
mechanizmów wynikających z zarządzania rozwojem projektów innowacyjnych, 
dokonywaniem zmian innowacyjnych w warunkach turbulencji otoczenia. Zrozumienie 
koncepcji, procesów i istotnych zagadnień metodycznych podnoszących efektywność 
zarządzania projektami innowacyjnymi od pomysłu do ich rynkowego urzeczywistnienia.  
 
Metody dydaktyczne:  
Wykład oparty na studiowaniu literatury przedmiotu, studium przypadków, zajęcia 
interaktywne. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Podstawą zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z seminarium oraz pisemnego 
testu/kolokwium.  
 
Treści programowe:  

1. Innowacje, ich istota, rodzaje i klasyfikacja.  
2. Innowacyjność oraz siły napędowe innowacyjności przedsiębiorstw, czynniki 

stymulujące kreowanie innowacji.  
3. Źródła innowacji, procesy innowacyjne w przedsiębiorstwie i ich modele.  
4. Źródła kreowania zasobów wiedzy, polityka naukowo-techniczna, sfera B+R.  
5. Techniki twórczego rozwiązywania problemów w przedsiębiorstwie.  
6. System zarządzania innowacjami oraz istota zarządzania projektem innowacyjnym.  
7. Zarządzanie operacyjne innowacjami produktowymi i procesowymi.  
8. Ryzyko projektu innowacyjnego oraz ocena przedsięwzięć innowacyjnych. 



 

Literatura podstawowa:  
1. Brzeziński M. (red.), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi. Difin, 

Warszawa 2001. 
2. Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. PWE, 

Warszawa 2007. 
3. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami. PWN, Warszawa 2001. 
4. Świtalski W., Innowacje i konkurencyjność. Wydawnictwo UW, Warszawa 2005. 

 
Literatura uzupełniająca:  

1. Drucker P. F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa 
1992. 

2. Mroczko F., Przedsiębiorstwo przyszłości – w kierunku organizacji innowacyjnej. 
(red.), J. Skalika, Zmiana warunkiem sukcesu. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 
1045, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. 

3. Mroczko F., Wybrane uwarunkowania i problemy zarządzania innowacjami w 
przedsiębiorstwie. (red) H.Jagoda, J.Lichtarski, Nowe kierunki w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem – między teorią a praktyką. Wydawnictwo AE Wrocław, Wrocław 
2004. 

4. Mroczko F., Zarządzanie ryzykiem innowacji. (red.) J. Stankiewicz, Organizacja w 
warunkach nasilającej się konkurencji. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 
2004. 

 
Efekty kształcenia: 
Student powinien zrozumieć i umieć zinterpretować procesy oraz podstawowe pojęciami z 
zakresu innowacji i innowacyjności przedsiębiorstw, sposobów kreowania nowych rozwiązań 
produktowych, procesowych i zarządczych. Powinien takŜe umieć zarządzać innowacjami 
produktowymi i procesowymi w warunkach wewnętrznych ograniczeń.  
 
Język wykładowy: polski 

 

 

 

SEMINARIUM  

Wymagania wstępne:  
Zaliczenie przedmiotów: Podstawy zarządzania, Zarządzanie produkcją i usługami. 
 
Cele kształcenia:  
Seminarium umoŜliwia poszerzenie, pogłębienie, weryfikację wiedzy oraz zdobycie 
praktycznych umiejętności pozwalających na wykorzystanie pozyskanej wiedzy w 
rozwiązywaniu określonych, rzeczywistych problemów z zakresu pobudzania, kreowania i 
potrzeby akceptacji twórczych zmian, oraz zarządzania projektami innowacyjnymi.  
 
Metody dydaktyczne:  
Seminarium prowadzone jest metodami aktywizującymi i wypracowuje u studentów 
umiejętności pracy w grupie. Pogłębianie i poszerzanie wiedzy następuje w drodze: 
studiowania zaleconej literatury przedmiotu, przygotowania referatów oraz kierowanej 
dyskusji umoŜliwiającej wyrobienie krytycznej oceny własnych sądów. 
 



 

Zasady i kryteria zaliczenia:  
Student otrzymuje zaliczenie po spełnieniu następujących warunków: 

- minimum 80% obecności na zajęciach i pozytywna ocena jego aktywności,  
- otrzymanie pozytywnej oceny z opracowania i prezentacji referatu lub projektu. 
 

Treści programowe:  
1. Istota innowacji – znaczenie i kierunki rozwoju innowacji, innowacje i jej rodzaje, 
źródła innowacji, proces innowacji.  

2. Otoczenie organizacji a innowacje – pojęcie otoczenia i jego rodzaje, makrootoczenie 
i jego główne elementy, mikrootoczenie, otoczenie konkurencyjne a innowacje.  

3. Gromadzenie pomysłów i generowanie rozwiązań.  
4. Organizacja procesu projektowania innowacji.  
5. Metody projektowania innowacyjnych produktów i procesów.  
6. Kreowanie innowacji opartej na nowej wiedzy.  
7. Decyzyjne uwarunkowania procesu innowacji.  
8. Ryzyko innowacji i ocena przedsięwzięć innowacyjnych.  
9. Koncepcja zarządzania projektem innowacji.  
10. Proces tworzenia portfela nowych produktów. 

 
Literatura podstawowa: 

1. Brzeziński M., Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi. Difin, 
Warszawa 2001. 

2. Krawiec F., Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi. Difin, Warszawa 
2000. 

3. Sosnowska A., Zarządzanie nowym produktem. Oficyna Wydawnicza SGH, 
Warszawa 2000. 

4. Świtalski W., Innowacje i konkurencyjność. Wydawnictwo UW, Warszawa 2005. 
 
Literatura uzupełniająca 

1. Drucker P. F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa 
1992. 

2. Mroczko F., Przedsiębiorstwo przyszłości – w kierunku organizacji innowacyjnej. 
(red.), J. Skalika, Zmiana warunkiem sukcesu. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 
1045, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. 

3. Mroczko F., Wybrane uwarunkowania i problemy zarządzania innowacjami w 
przedsiębiorstwie. (red) H.Jagoda, J.Lichtarski, Nowe kierunki w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem – między teorią a praktyką. Wydawnictwo AE Wrocław, Wrocław 
2004. 

4. Mroczko F., Zarządzanie ryzykiem innowacji. (red.) J. Stankiewicz, Organizacja w 
warunkach nasilającej się konkurencji. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 
2004. 

 
Efekty kształcenia: 
Student powinien zweryfikować, poszerzyć i ugruntować wiedzę z zakresu zarządzania 
innowacjami w przedsiębiorstwie. Powinien takŜe posiąść umiejętności krytycznej i twórczej 
oceny produktów i procesów a takŜe wykreować i zaprojektować rozwiązania innowacyjne w 
przedsiębiorstwie. 
 
Osoba(y) prowadząca(e):  
dr hab. inŜ. Franciszek Mroczko, prof. wiz. 


