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COMUNICAT DE PRESĂ 

Stadiul de implementare al activitățiilor antreprenoriale 
 

 

Universitatea POLITEHNICA din București implementează, începând cu 1 octombrie 2020, proiectul 
cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 – Sinergia 
mediului universitar cu cel economic pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței 
muncii în domeniile electric, energetic și știința materialelor (PRACTICE), cod MySMIS 131213 – nr 
contract POCU/626/6/13. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea inserției pe piața muncii pentru cei 325 de 
studenți din învatamantul tehnic superior în domeniul tehnologiei informatiei prin sprijinirea / dezvoltarea / 
consolidarea de parteneriate de colaborare cu sectorul privat, prin participarea acestora la activități de 
învațare la un potențial loc de munca/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial 
competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligența conform SNCDI și prin 
dobândirea de competențe transversale în vederea consolidării procesului de formare și a creșterii 
relevanței ofertei educaționale pe piața muncii. 

Activitatea A4, din planul de implementare al proiectului - Dezvoltarea competentelor transversale si 
antreprenoriale ale studentilor din grupul tinta prin participarea la un program de formare antreprenoriala 
(curs acreditat),intreprinderi simulate si servicii de consiliere si orientare profesionala – se află în plin 
process de implementare. 

În cadrul proiectului PRACTICE, printre alte obiective, se are în vedere dezvoltarea de 
competențe transversale la studenții implicați, integrarea acestora în programe de formare 
antreprenorială certificate și participarea pe posturi cheie în cadrul unor întreprinderi simulate, la 
care se adaugă servicii de consiliere și orientare în carieră. 
 
În cadrul proiectului, începând cu luna noiembrie 2021, grupul țintă angrenat participă la cursul 
de formare a competențelor antreprenoriale. Cursul de competențe antreprenoriale este derulat cu 
sprijinul a 4 formatori antreprenoriat care vor furniza grupului țintă toate informațiile pe care 
aceștia trebuie să le cunoască pentru a putea dezvolta o abordare antreprenorială în activitățile pe 
care urmează să le desfășoare în câmpul muncii și pentru a putea obține competențe 
antreprenoriale.  
 
 



 

   

  

Tematicile abordate în cadrul celor 5 module sunt: 
 
  Inițierea unei afaceri 
  Elaborare a planului de afaceri 
  Strategia și marketingul afacerii 
  Planul financiar 
  Management, negociere și etică 
 
Numărul total de ore aferent cursului de competențe antreprenoriale va fi de 40 de ore de 
instruire, dintre care 13 ore de teorie și 27 de aplicații practice. Metodele de predare utilizate în 
cadrul cursului sunt de tip prelegere, studii de caz, dezbatere și problematizare, urmând a fi 
aplicate atât în sesiuni de lucru individuale, cât și activități pe grupe și colectiv. 
 

Rezultatele obţinute, până în acest moment,  sunt în concordanţă cu indicatorii asumaţi prin cererea de 
finanţare. 
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