modul : Kreativno mišljenje in odločanje
usposabljanje: Management ustvarjalnosti in inovativnosti
izvajalec: izr. prof. dr. Borut Likar
Izobraževalni cilji
• razumeti pomen ustvarjalnosti in inovativnosti za podjetje,
• spoznati tehnike spodbujanja in motiviranja ustvarjalnosti,
• spoznati managerske vidike obvladovanja inovativnosti,

Opredelitev znanj in kompetenc, ki jih bodo slušatelji pridobili
Splošna znanja in kompetence
• sposobnost kreiranja rešitev, kritične analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic pojavov na področju
managementa znanja in inoviranja
• sposobnost uporabe znanj in veščin v praksi
• avtonomnost pri strokovnem delu in pri sprejemanju poslovnih odločitev
• sposobnost argumentiranega zagovarjanja lastnih stališč in upoštevanje stališč drugih
Modulsko specifične znanja in kompetence
• razumevanje pomena RRa, znanja in inovativnosti za družbo, podjetje in zase
• razumevanje strateških vidikov znanja in inovativnosti v organizaciji
• sposobnost za managament idej in inovativnosti

Vsebina modula in rezultati
Vsebina modula (po
tematskih sklopih)
Uvod
Razvijanje ustvarjalnosti

Management inoviranja

Predvidene vsebine
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakaj je EU postavila inovativnost med prioritetna področja
Pomen inoviranja za slovenska podjetja
Zaznavajmo in identificirajmo nove izzive in probleme
Razmišljajmo ustvarjalno – metode kreiranja idej
Ocenimo ideje in izberimo pravo
Strategija inoviranja
Lastnosti najbolj inovativnih podjetij
Dejavniki uspešnega managementa inoviranja
Inovacijska kultura in klima
Zaščita intelektualne lastnine

Izvedba bo potekala v 2 sklopih po 4 ure. V prvem bomo skupaj v obliki predavanj, delavnic, diskusije ipd. obdelali več
predvidenih vsebin modula ter se dogovorili o vsebini seminarjev. Te bodo udeleženci pripravili v terminu med obema
sklopoma (predvidoma 2 tedna) ter ju predstavili v naslednjem modulu. To bo tudi osnova za razgovor in diskusijo.
Teme seminarjev in ustrezno priporočeno literaturo prejmejo udeleženci naknadno.

Študijska literatura modula
Literatura in viri:
• Likar, B. 2006. Management inoviranja, FM 2006 (učbenik)
• Likar, B. 2007. Management inovacijskih in RR procesov v EU. Ljubljana. Inštitut za inovativnost in tehnologijo in Korona
plus – v knjižnici FM
• Mulej, M. 2008. Invencijsko-inovacijski management z uporabo dialektične teorije sistemov (podlaga za uresničitev
ciljev evropske unije glede inoviranja). http://www.inovativnost.net/publikacije.asp
• Innovation Management and the Knowledge - Driven Economy. European, dostopno na www
• http://www.inovativnost.net/publikacije.asp (razni članki in drugi materiali)
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Reference
Borut Likar je izredni profesor na Univerzi na Primorskem – Fakulteta za management, kjer je bil tudi prodekan za
raziskovalno delo. Predava tudi na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Obenem je direktor podjetja Korona plus d.o.o. in
Inštituta za inovativnost in tehnologijo. Kot raziskovalec je tudi član interdisciplinarne programske skupine na Univerzi v
Ljubljani - fakulteti za strojništvo. Doktoriral je na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani iz elektrotehniških znanosti
(medicinska biokibernetika) in zaključil MBA študij na IEDC – Poslovni šoli Bled. Je inovator in prejemnik študentske
Prešernove nagrade za svoje znanstveno delo ter prejemnik več domačih in mednarodnih nagrad za svoje inovacije.
Njegova raziskovalna področja so management ustvarjalnosti, inovativnosti, raziskovalno razvojnega dela. Delo je
usmerjeno tako v šolski sistem kot tudi z gospodarstvo. Je pobudnik in vodja več deset uspešnih raziskovalnih, aplikativnih,
tehnoloških ter drugih nacionalnih in EU projektov. Poleg tega ima v svojih referencah prek 300 bibliografskih enot. Borut
Likar je avtor večjega števila patentov, modelov in avtorskih del, od katerih so bila mnoga tudi tržno uspešna. Likar je avtor
več knjig, predvsem s področja inovacijskega managementa in raziskovalno razvojnega dela. Je tudi pobudnik gibanja
inovativne mladine Slovenije in eden od iniciatorjev Univerzitetnega inkubatorja Primorske. Aktiven je kot ocenjevalec
projektov EU, vabljen predavatelj, recenzent znanstvenih publikacij in urednik (med)narodnih znanstvenih konferenc in
publikacij. Med vrsto vabljenih predavanj sta bili še posebno odmevna tista, na sedežu Organizacije združenih narodov v
Ženevi in v Evropskem parlamentu.
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