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Pere Mir i Artigues

Informació complementària de l'assignatura

Normes del curs d'Economia de la Innovació

1. És obligatori lliurar la fitxa personal.
2. La classe comença 5 minuts després de l'hora prevista i s'acaba 5 minuts abans. Es prega no entrar ni sortir en
el decurs de la classe.
3. Dins el desenvolupament de la classe no es podrà fer ús del telèfon, com tampoc menjar o beure.
4. No es permet fer fotografies amb el mòbil o qualsevol altre aparell de les pantalles exposades a classe.
5. Es convida els estudiants no interessats en la matèria que respectin la feina de la resta. De no ser així se'ls
instarà a que abandonin l'aula.
6. Si per indisciplina s'interromp el normal funcionament de la classe, la matèria corresponent serà considerada
explicada i podrà ser objecte d'avaluació.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Els objetius d'aprenentatge que es pretenen assolir a l'assignatura d'Economia de la Innovació són els següents:

1) Persuadir els estudiants del paper clau que la innovació tècnica ha tingut i té en el desenvolupament de les
economies modernes, amb efectes de signe molt divers.

2) Proporcionar el bagatge analític bàsic per abordar la interacció complexa entre el sistema econòmic i el canvi
tècnic. Això suposa conèixer les principals teories i models, descriure les tipologies de les formes d'innovació,
quantificar les millores a la productivitat i aprofondir en l'impacte del cicle innovador sobre la dinàmica sectorial.

3) Exposar els objetius i instruments de les polítiques científiques i tècniques.

4) Exposar els trets de la funció de la R+D+i i l'Enginyeria a les empreses actuals, així com identificar els trets
propis d'una empresa innovadora. En aquest punt, també s'estudia la problemàtica dels drets de la propietat
industrial.

5) Aspectes concrets que seran abordats al llarg del curs:

1. Concepte d'innovació i tipus de la R+D+i
2. L'espai d'innovació
3. Descripció dels recursos i resultats de la activitat innovadora
4. Tipus d’innovació i els seus efectes sobre la productivitat, l'aprenentatge i l'atur tècnic
5. Difusió i trajectòries tècniques, amb especial referència a les economies de xarxa
6. El context innovador: lideratge, clima i les core competences
7. La globalització de la innovació
8. Factors que incentiven la innovació dins les empreses
9. Formes de cooperació en innovació
10. Creació de nous productes i serveis
11.La comercialització de continguts tècnics
12. Les polítiques públiques científiques i tècniques
13. La promoció de la R+D+i a la Unió Europea
 

Competències

A. Competències generals o bàsiques (CB)
1. Capacitat d’anàlisi i síntesi, el que suposa saber prendre apunts (enlloc d'obssessionar-se per copiar literalment
les pantalles de Power-point).
2. Capacitat de crítica i autocrítica.
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3. Ser capaç de treballar i d’aprendre de forma autònoma i, simultàniament, interactuar adequadament amb la resta
a través de la cooperació i col•laboració.
4. Actuar en atenció al rigor, al compromís personal i amb orientació a la qualitat.

B. Competències específiques (CES)
1. Identificar i interpretar la relació entre factors econòmics i tècnics, i la seva repercussió sobre les
organitzacions.

C. Competències estratègiques universitat (CEU)
1. Saber llegir entenent allò que es llegeix i saber escriure sense faltes d'ortografia.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Programa
Tema 1.- Aspectes bàsics de la innovació

Tema 2. Elements d'Economia de la Innovació

Tema 3.- Organitzacions innovadores

Tema 4.- Desenvolupament de nous productes i serveis

Tema 5.- Les politiques públiques de foment de la innovació

Pla de desenvolupament de l'assignatura

El ritme previst de treball és el corresponent a dividir el nombre de divendres lectius del
corresponent quatrimestre pel nombre de temes del programa.  El treball pràctic serà enunciat a classe i al campus
virtual els primers dies del curs. Els exàmens seran fets els dies previstos per la Facultat. Totes aquestes
previsions poden ser alterades per raons de força major. Si això passa, serà oportunament indicat.

 

Sistema d'avaluació

Criteris d'avaluació

1. Atès que es seguirà el règim d'avaluació contínua, només tindran la qualificació de No Presentat els estudiants
que no realitzin cap dels exercicis indicats a continuació.

2. Hi haurà tres exercicis: un d'ells és de naturalesa pràctica (A) i els altres dos exàmens parcials (B1 i B2) les
dates dels quals són les fixades per la prefectura d'estudis d'ADE.

3. La qualificació final (Q) resultarà de la següent operació:  Q=A·0,45+ B1·0,275+B2·0,275.

4. El règim d'avaluació establert en els punts anteriors podran ser modificats en el cas de força major. Aquesta
circumstància, si es produeix, serà enunciada oportunament. 
 

AVALUACIÓ ALTERNATIVA

Tal i com estableix l'article 1.5 de la Normativa d'avaluació i qualificació de la docència en els graus i màsters de la
UdL (aprovada per Consell de Govern de 26 de febrer de 2014), per tal de facilitar a l'estudiant poder compaginar
l'estudi amb el desenvolupament d'activitas laborals, l'estudiant que ho desitgi tindrà dret a renunciar  a l'avaluació
continuada a l'inici de curs i tindrà dret a la realització d'una avaluació única. La Comissió d'estudis del Grau d'ADE
va aprovar els mecanismes mitjançant els quals l'estudiant pot acollir-se a aquest dret:

"En cas que una/a estudiant acrediti documentalment (contracte de treball i resum de la vida laboral expedit per la
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Tresoreria de la Seguretat Social) que està treballant amb jornada laboral completa durant el curs docent  i per tant
no pot complir amb els requisits establerts per a l’avaluació continuada, podrà optar per la realització d’una prova
única de validació de competències i coneixements que es realitzarà en les setmanes assenyalades a aquests
efectes en el calendari d’avaluació del grau.".

El termini de presentació d'isntàncies i la documentació que ha d'aportar justificativa de la seva activitat laboral
s'haurà de presentar abans del 25 de febrer.

La data d'aquesta prova única coincidirà amb la del segon parcial.

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia recomanada

1. Tidd, J. & Bessant, J. (2013): Managing Innovation. Integrating Technological, Market and Organizational
Change, Chichester (UK), John Wiley & Sons. 5th ed, caps. 1, 2, 3, 5, 9 i 10.

2. Lectures que s'anunciaran oportunament al llarg del curs.

Bibliografia general
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