“A INNOVACIÓN COMEZA POR “P” DE
PERSOAS”

Obxectivo xeral

Abordar a innovación non soamente coma un proceso ceñido aos aspectos tecnolóxicos
das empresas, senón dende outros ámbitos coma os mercados e a xestión das persoas de
cara a afrontar os novos retos do futuro.

Obxectivos específicos
¾ Identificar e desenvolver algunhas habilidades e destrezas favorables á innovación
e á creatividade nos equipos humanos:
o

A Escoita activa

o

A Cooperación

o

O Recoñecemento

¾ Destacar os rasgos máis relevantes dun proceso de cambio e innovación
¾ Deseñar unha estructura que xestione o cambio e os procesos innovadores
¾ Aplicar a mellora continua de maneira efectiva: do análise dunha situación á
implantación de propostas innovadoras
¾ Utilizar as ferramentas da creatividade: “a creatividade do hemisferio dereito”
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Programa (16 horas)
1. Qué é a innovación
2. A importancia do liderazgo para a xestión da innovación
3. O cambio e a innovación
a. Rasgos e requisitos dos procesos de cambio e de innovación
b. Fases da xestión do cambio e dos procesos de innovación
c. Algúns modelos de xestión da innovación
4. Aplicar a innovación á xeración de ideas de negocio
5. Facer algo novo a partir do antigo
6. As ferramentas precisas para fomentar a creatividade
7. Aprender dos mellores: “Benchmarking” aplicado á mellora de producto/proceso

Horario, datas e lugar de celebración
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Horario de mañá: 9:30 – 14:30 horas
Horario de tarde: 16:00 – 19:00 horas
Aula de Formación
Casa Jimena y Elisa Fernández de la Vega
Rúa Casas Reais, nº 8, Santiago de Compostela

Destinatarios

Emprendedores, xente de empresa, membros da comunidade universitaria e público en
xeral interesado nesta temática.
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Metodoloxía
Compatibilizarase a aprendizaxe teórica coa realización de exercicios prácticos e
simulacións, fomentando desta forma a participación do alumno na acción formativa.

Docente
PAWEL KUSZELEWSKI
Licenciado en Psicoloxía. Experto en Capital Creativo e Innovación e Xestión do
Coñecemento entre outras áreas.
Presta servizos para Human Management Systems como Responsable de Proxectos
para Centros Tecnolóxicos e de Investigación tanto a nivel nacional como internacional
(Asia Area Manager, Chief Representative oficina Shanghai, responsable de proxectos
para Polonia)

Prezo (Prezo real do seminario por alumno: 250 €)
As empresas (e proxectos empresariais) vinculadas a UNINOVA, UNIRISCO e
EMPRESA CONCEPTO poderán beneficiarse da realización deste curso de forma gratuita.
150 € membros da comunidade universitaria
175 € público en xeral

As empresas e/ou proxectos empresariais vinculados a UNINOVA, UNIRISCO e EMPRESA
CONCEPTO únicamente deberán ter en conta á hora de realizar a matrícula da acción formativa o
punto nº 1 do seguinte apartado.
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Matrícula
PRAZO DE INSCRICIÓN: do 24 de abril ao 7 de maio de 2009
Para formalizar a matrícula deberase seguir a seguinte secuencia de pasos:
1.- Cumprimentar a “ficha de inscrición” e remitila á seguinte dirección de correo
electrónico: enu@usc.es
2.- Cando se confirme a inscrición (será vía mail ou vía telefónica), non antes, ingresar
no prazo de dous días seguintes, a cantidade a pagar no número de conta abaixo indicado.
3.- Inmediatamente formalizada o ingreso deberase enviar por fax ao número 981 54
70 77, unha copia do xustificante da transferencia bancaria realizada dirixida a
ESCOLA DE NEGOCIOS UNIEMPRENDE. Tamén se admite o envío da citada copia
escaneada ao seguinte correo electrónico enu@usc.es, ou a entrega en man na dirección
abaixo indicada (Contacto Iria Fontela Fernández).
4.- Recibidos a ficha de inscrición e o xustificante, confirmarase mediante correo
electrónico ou vía telefónica a súa matriculación no seminario.

Información

Nº DE CONTA

CONCEPTO

2091 0387 40 3110000209

CURSO UNIEMPRENDE

Caixa Galicia
Pavillón Estudiantil. Campus Sur. Santiago de
Compostela

“A Innovación comeza por “P” de
Persoas”

℡

900 100 981 / 981 59 44 88, ext. 16258
@

enu@usc.es

Edificio Cactus, Campus Sur, 15782, Santiago de Compostela
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