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Proiect Universitatea Antreprenorială  

Etape (Process Flow) 
Scop proiect  

Proiectul Universitatea Antreprenorială are ca scop sprijinirea instituțiilor de învățământ superior în 

dezvoltarea abordărilor antreprenoriale și intraprenoriale, la nivel de management, în relație cu 

comunitatea de business, precum și a educației antreprenoriale și pregătirii dinamice pentru piața de 

muncă a studenților. 

Programul se desfășoară în parteneriat cu instituții de învățământ din Europa și este finanțat din fonduri 

private.  

Participarea facultăților în toate etapele proiectului este gratuită.  

Biroul JA România va acorda gratuit consultanță și suport (training, acces platformă, materiale, studii de 

caz, conținut cursuri și module) pe toată durata implementării proiectului Universitatea Antreprenorială. 
 

Etape proiect (octombrie 2016 – iulie 2018) 

1) Oct. – Dec. 2016: Folosirea pentru uz intern, de către stakeholderii facultății (staff, profesori, 

studenți, companii partenere, asociații studențești) a instrumentului HEInnovate, dezvoltat de 

Comisia Europeană și OECD, pentru identificarea nevoilor privind intraprenoriatul și 

antreprenoriatul la nivelul facultății. 

2) Ian. – Iun. 2017: Valorificarea locală a rezultatelor pentru dezvoltarea de instrumente proprii 

pentru staff-ul și managementul facultății, a unor cursuri de antreprenoriat specifice profilului 

facultății sau a unor module în programa curentă în colaborare cu mediul de afaceri. 

3) Sep. 2017 – Iun. 2018: Participarea gratuită a celor interesați din facultate la:  

– cursuri de intraprenoriat și antreprenoriat pentru staff si managementul facultății; 

– cursuri/module de antreprenoriat pentru studenți: 

- Programul european de antreprenoriat Start Up și competiția European Enterprise 

Challenge; 

- Programul antreprenorial de practică studențească Bizzfactory.  

– cursuri specifice profilului universitar, în parteneriat cu comunitatea de afaceri.  
 

Pași implementare și responsabilități cadru didactic desemnat de către facultate 

1. Facultatea va desemna un cadru didactic pentru colaborarea pe parcursul proiectului. Acesta va aloca un 

număr minim de 10 ore – maxim 30 de ore pentru activitățile de implementare a proiectului, urmând să fie 

remunerat de JA pentru activitatea desfășurată. 

2. Trimiterea acordului de parteneriat anexat, semnat către biroul JA România până la 20 octombrie 2016. 

3. Participarea la trainingul introductiv pentru administrarea instrumentului HEI (destinat responsabililor 

desemnați din facultățile participante – webinar): până la 30 octombrie 2016 (data exactă va fi anunțată 

participanților).  

4. Distribuirea materialelor suport (resurse informative și studii de caz – exemple din alte facultăți din 

Europa care au aplicat și folosesc instrumentul de autoevaluare și programe de antreprenoriat). 

5. Etapa de auto-evaluare (instrumentul HEI): până pe 20 noiembrie 2016, cu participarea unui număr 

minim de 200 stakeholderi (profesori, studenți, companii partenere, asociații studențești). Echipa JA va 

acorda suport la cerere în etapa de analiză a rezultatelor auto-evaluării.  

7. Participarea profesorilor interesați și a managementului facultății la traininguri certificate de 

antreprenoriat: Ian. – Mar. 2017 (data exactă va fi anunțată participanților). 
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8. Organizarea de Innovation Days (discuții cu stakeholderii importanți pentru facultate, pe baza 

rezultatelor auto-evaluării și propunerea unor soluții): Mar. – Apr. 2017 

9. Participarea profesorilor și studenților interesați la programul internațional de antreprenoriat Start Up și 

la competiția europeană European Entreprise Challenge: Feb. – Mai 2017; și ediția similară din 2018.  

 

Despre Junior Achievement România 

Junior Achievement România este o organizație non-profit, având ca misiune dezvoltarea în România a 

programelor internaționale JA de educație antreprenorială, economică, financiară, orientare 

profesională, sănătate și viață activă și dezvoltarea abilităților pentru viață. 39 de țări din Europa și 123 

de țări din toată lumea urmează programele JA. În România, acestea sunt urmate anual de peste 

200.000 de elevi din 1.400 de școli publice, prin parteneriatul cu Ministerul Educației Naționale și 

Cercetării Științifice și cu susținerea financiară a comunității de afaceri.  

Mai multe informații pe www.jaromania.org. 
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