Echipe de studenţi de la FMT-DFMI, calificate în etapa națională a
CONCURSULUI INTERNAȚIONAL „Incubatorul JA BizzFactory 2021”
Din 1993, Junior Achievement (JA) România este o organizație Membră a Junior Achievement
Worldwide® SUA și Junior Achievement® Europa. Junior Achievement inspiră şi pregăteşte tinerii
pentru reuşita într-o economie dinamică.
Astfel, Junior Achievement Worldwide funcționează din 1919 și anual implică peste 18 milioane de elevi
și studenţi din 123 de ţări.
Junior Achievement® Europa este de peste 40 de ani pe piaţa educaţională europeană și a implicat
peste 3.800.000 de elevi şi studenţi, 85.000 de profesori şi 136.000 de consultanţi voluntari, din 40
de ţări din Europa.
Anul acesta, la Proiectul internațional de antreprenoriat JA 2021, pentru etapa „Incubatorul JA
BizzFactory 2021”, s-au înscris și studenți de la Universitatea din Pitești, Facultatea de Mecanică și
Tehnologie. Acești studenți sunt de la specializarea I.E.I, coordonată de Departamentul de Fabricație
și Management Industrial. Din echipele de studenți, a mai făcut parte și 1 student de la Facultatea de
Științe Economie și Drept, specializarea Drept. Studenții au fost pregătiți și coordonați de Ș. l. ing. dr.
ec. Ancuța BĂLTEANU, din cadrul DFMI.
Proiectul internațional de antreprenoriat JA 2021 are rolul de a dezvolta competențe
antreprenoriale, digitale, de comunicare, necesare pentru profesiile viitoare și de a-i motiva pe
studenți să aplice în practică ceea ce au învățat în cadrul programului JA de Educație antreprenorială
și să treacă de la idee la pilot de afacere sau start-up.
În același timp, „Incubatorul JA BizzFactory 2021” oferă ca oportunitate studenților selectați,
posibilitatea de realiza și o activitate de practică universitară, astfel încât instituțiile de învățământ
superior pot să echivaleze participarea studenților prin acord cu JA și partenerii lui, cu practica
universitară.
Cele 3 echipe de studenți de la DFMI/FMT calificate la „Incubatorul JA BizzFactory 2021”, tema
proiectului de competiție, industria de apartenență a afacerii și numele studenților, sunt precizate în
tabelul următor:
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Crinu Marian TATU
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Georgiana-Cristina CHIRIȚĂ
Elena-Valeria BRATU

