
Fii Antreprenor 6.0

Program GRATUIT de educație antreprenorială pentru studenții UPB



Despre Proiect

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, cea mai veche şi de prestigiu
universitate tehnică din România şi unul dintre principalii furnizori naţionali de
forţă de muncă pregătită la cele mai înalte standarde academice, vizează prin
implementarea prezentului proiect aspecte care reprezintă piloni de interes în
cadrul Strategiei Naţionale pentru  Învăţământ Terţiar 2015-2020, respectiv:
contribuirea la creşterea angajabilităţii absolvenţilor, sporirea gradului de
inovare din mediul universitar şi dezvoltarea spiritului antreprenorial. 

În întreaga lume, companiile mici şi mijlocii (IMM-urile) sunt motorul economiei.
Ele au un rol vital în funcţionarea sustenabilă a pieţelor locale, dar şi a pieţei
globale. Ele angajează 50% din forţa totală de muncă la nivel global, în timp
ce în România reprezintă 66%. Pornind de la aceste premise, obiectivele
asumate în cadrul proiectului asigură dezvoltarea unui ecosistem dinamic al
startup-urilor dezvoltate de comunitatea academică din cadrul UPB.



Dezvoltăm
antreprenoriatul în
comunitatea UPB

Scopul proiectului dezvoltat în parteneriat cu „Asociaţia
Măgurele Science Park” este acela de a dezvolta şi aplica
măsuri în vederea diversificării pachetului educaţional non –
formal disponibil în universitate, asigurând o îmbunătăţire a
competenţelor transversale ale studenţilor din învăţământul
superior tehnic prin promovarea şi susţinerea spiritul
antreprenorial în rândul acestora.



Ce îți propunem?
Fii Antreprenor 6.0 propune un traseu educaţional interactiv, format dintr-o
componentă teoretică - cursul de antreprenoriat, precum şi una practică -
sesiuni de mentorat şi dezvoltare a ideii de afacere.

În cadrul cursului de antreprenoriat, vei dobândi cunoştinţe esenţiale
pentru dezvoltarea planului de afaceri prin parcurgerea celor 5 teme
dezvoltate pe baza nevoilor unui antreprenor aflat la început de drum. Iar
pentru că orice erou are nevoie de o mână de ajutor, în cadrul sesiunilor
de mentorat vei fi inspirat, îndrumat şi sfătuit de către mentori cu
experienţă vastă şi know-how în antreprenoriat şi în domeniile conexe.

Nu în ultimul rând, am pregătit un concurs de idei de afaceri pe echipe, în
care vei lupta alături de colegii tăi pentru unul din premiile puse în joc.



Ne-am propus să contribuim la dezvoltarea
competenţelor antreprenoriale ale studenţilor din
UPB. Astfel, programul propune un curs de
antreprenoriat acreditat A.N.C. pe parcursul căruia cei
50 de studenţi participanţi vor parcurge teme menite
să le ofere know-how şi competenţe esenţiale unui
antreprenor aflat la început de drum.

Mentorat și
Dezvoltare

De asemenea, ne dorim ca prin astfel de
iniţiative să contribuim la dezvoltarea unei
comunităţi de tineri antreprenori din UPB care să
beneficieze de avantajele colaborării între
studenţi, mentori şi antreprenori.

Dezvoltarea 
Comunității

Cu scopul facilitării accesului studenţilor la un pachet
de informaţii complet programul de mentorat se va
derula pe două direcţii, cea tehnică/business ce va
cuprinde sesiuni de lucru individuale cu mentorii din
reţeaua UPBizz şi cea motivaţională/modele de bune
practici ce va cuprinde o serie de 3 workshop-uri
facilitate de către reţeaua de parteneri MSP.
Scopul sesiunilor de mentorat este acela de a oferi
studenţilor sprijin, informaţii şi soluţii bazate pe
experienţa vastă a mentorilor, dar şi de a promova
beneficiile colaborării între mentori şi studenţi.

Educație
Antreprenorială

OBIECTIVELE
PROIECTULUI



Cei 50 de studenţi înscrişi vor participa la cursul
de antreprenoriat acreditat ANC, iar la finalul
celor 40 de ore de curs vor susţine un examen
în urma căruia vor obţine o diplomă
recunoscută la nivel naţional.
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Curs antreprenoriat

Echipele UPBizz se vor confrunta în cadrul
concursului de idei de afaceri cu Echipe de la
universităţi din ţară pentru a obţine unul din
cele 3 premii de 3000 de lei sau una din cele 7
menţiuni de 1500 de lei.
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Concurs idei de afacere

A doua activitate o reprezintă mentoratul. Cei 50 de
participanţi vor fi împărţiţi în 10 echipe x 5 studenţi, iar
fiecare echipă va fi alocată unui mentor cu care îşi va
dezvolta ideea de afacere pentru concurs. Etapa de
mentorat cuprinde şi cele 3 workshop-uri organizate
de mentorii din reţeaua „Asociaţiei Măgurele Science
Park”, menite să motiveze, să susţină şi să inspire
studenţii în procesul de creare al planului de afaceri.
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Sesiuni de mentorat

Sesiunile de informare, precum şi amenajarea
unui spaţiu de co-working ce va putea acomoda
un număr de aproximativ 10 studenţi ce sunt în
curs de dezvoltare a propriilor idei vor dezvolta
comunitatea şi crea legături esenţiale între
studenţi, mentori şi antreprenori. 

04
Dezvoltarea Comunităţii

Activități



De ce să participi?

Participând la activitățile proiectului, vei învăța noțiuni cheie pentru un
tânăr antreprenor, dar, mai mult decât atât, vei dobândi soft skill-uri și
know-how din domenii conexe antreprenoriatului precum: munca în
echipa, leadership, sau public speaking.

Dezvoltare

Vei avea ocazia să cunoști tineri care, la fel ca tine, sunt pasionați de
antreprenoriat. Vei lucra cu formatori și mentori cu experiență, care te
vor îndruma și sfătui la fiecare pas. Astfel, ne dorim să formăm o
comunitate de tineri antreprenori UPB care să colaboreze, să profite de
know-how-ul adus de fiecare inovator din UPB și să dezvolte împreună
cele mai tari business-uri.

Comunitate

Pentru că orice efort trebuie apreciat, fiecare din cei 50 de participanți va
beneficia de o bursă de participare de 380 de lei, precum și de șansa de a
câștiga unul din premiile puse la bătaie în cadrul concursului de idei de
afaceri.

Premii



LEARN MORE

CUM
MĂ ÎNSCRIU?

ATENȚIE!

Copie carte identitate; 
Copie ultima diplomă de studii absolvite; 
Adeverință de student;
Copie certificat naștere; 
Certificat căsătorie – dacă este cazul; 
Declarație pe propria răspundere, document ce va fi transmis de către organizator. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare, în vederea înscrierii participanților în cadrul cursului de
competențe antreprenoriale.
Ocuparea locurilor disponibile se va face respectând principiul “primul venit, primul servit”, procesul de selecție realizându-se numai
pentru dosarele care conțin toate documentele enumerate mai sus.
Participanții vor beneficia de o bursă de 380 de lei, la finalizarea întregului program de dezvoltare a competențelor antreprenoriale, cu
obligativitatea de a participa la toate activitățile din cadrul proiectului. Înregistrarea a mai mult de 10% absențe nemotivate din
durata totală a programului conduce la pierderea dreptului beneficiarului.

Înscrierea în cadrul proiectului se face prin depunerea următoarelor documente (depuse într -un singur document în format pdf): 

Nu pot participa în cadrul programului studenţii 
care au fost înscrişi în ediţiile anteriare.



Curs de antreprenoriat Studenți formați50

Mentori implicați8 Concurs de idei de afaceri1

1

Premii acordate10 Burse de participare

Videoclipuri educaționaleWorkshopuri de
dezvoltare

50

103

Proiectul
în cifre



Ş.l. dr. ing. 
Răzvan Crăciunescu

Prof. dr. ing. 
Alexandru Marin

Conf.univ.dr.ing.
 Alexe Cătălin

Lect. Dr. Ec. 
Răzvan Dobrescu

Prof. dr. ing.
 Augustin Semenescu

Mentori Implicați

http://antreprenoriat.upb.ro/lect-dr-ec-dobrescu-razvan-facultatea-de-antreprenoriat-ingineria-si-managementul-afacerii/
http://antreprenoriat.upb.ro/lect-dr-ec-dobrescu-razvan-facultatea-de-antreprenoriat-ingineria-si-managementul-afacerii/


AFLĂ MAI MULTE
Pentru mai multe detalii legate de perioada, modul de
desfășurare și documentele necesare înscrierii în cadrul
proiectului nu ezita să ne contactezi!

antreprenoriat.upb.ro | antreprenoriat@upb.ro

Centrul de Antreprenoriat UPBizz

centrulupbizz


