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In derulare 

11 Obiective 

 

OG al proiectului este: Dezvoltarea si implementarea de activitati 

integrate care sa conduca la cresterea accesului si participarii la 

invatamantul tertiar universitar in Regiunea Sud-Muntenia prin 

dezvoltarea competentelor si abilitatilor didactice necesare 

educatiei antreprenoriale ale personalului didactic universitar,prin 

asistenta educationala, consiliere antreprenoriala si sprijin 

financiar pentru studenti, prin mentorat in alegerea unui traseu 

educational si a unei oferte educationale pentru elevi, respectiv 

prin dezvoltarea ofertei educationale universitare in concordanta 

cu cerintele pietei muncii in cadrul programelor de studii din 

domeniile prioritare ale Strategiei Nationale de Competitivitate 

(SNC) 2014-2020, respectiv in domeniile de specializare 

inteligenta, prevazute in Strategia Nationala de Cercetare, 

Dezvoltare si Inovare (SNCDI) 2014-2020. 

OS1. Informarea si cresterea gradului de constientizare a 

studentilor si cadrelor didactice din cadrul univeritatii solicitante, 

precum si a elevilor din Regiunea Sud-Muntenia privind 



oportunitatile oferite prin proiect, prin desfasurarea a 18 sesiunui 

de informare privind intrarea in grupul tinta al proiectului si prin 

desfasurarea a 18 campanii de constientizare privind 

nediscriminarea si egalitatea de sanse.. 

OS2.Perfectionarea profesionala a 75 cadre didactice prin 

dezvoltarea competentelor si abilitatilor didactice necesare 

educatiei antreprenoriale, utilizand metode si resurse inovative de 

invatare 

.OS.3. Cresterea participarii la invatamantul tertiar prin activitati 

integrate de asistenta educationala, consiliere antreprenoriala si in 

cariera si sprijin financiar pentru 400 de studenti. Se vor asigura 

activitati integrate pentru 400 de studenti si sprijin financiar 

pentru 300 de studenti din grupurile vulnerabile. 

 OS4. Cresterea accesului elevilor din Regiunea Sud-Muntenia la 

invatamantul superior prin consiliere si informare in cadrul a 12 

evenimente, care vor facilita interactiunile elevi-studenti-cadre 

didactice universitare-angajatori pentru un numar de 300 de elevi, 

respectiv prin activitati de mentorat pentru 100 de elevi proveniti 

din grupuri defavorizate.Sunt vizate 6 evenimente Zilele Carierei 

si 6 workshop-uri pe tema accesului pe piata muncii.OS5. 

Dezvoltarea ofertelor educationale in corelatie cu cerintele pietei 

muncii si nevoile de formare ale absolventilor de liceu din 

regiunea Sud-Muntenia, la nivelul a 10 programe de studii 

universitare corelate cu sectoarele economice cu potential de 

crestere in Romania, conform SNC si SNCDI 2014-2020.  

12 Scurtă prezentare 

a proiectului 

 

Proiectul propus rezolvă câteva probleme importante identificate 

in piață, respectiv oferă soluții tinerilor studenți și elevi pentru 

reducerea șomajului, pentru o mai rapidă inserție in piața muncii, 

pentru dezvoltarea profesională cu impact asupra creșterii 

economice. Pentru cadrele didactice, membre ale grupului țintă 

perfecționarea didactică, pregătirea antreprenorială vor asigura 

condițiile necesare pentru a dezvolta studenților capabilități 

antreprenoriale ,dezvoltarea de programe antreprenoriale, iar cele 

implicate in dezvoltarea de oferte educationale cu continut 

inovator vor asigura o mai buna compatibilitate intre mediul 

academic si cerintele pietei muncii pentru o insertie mai rapida a 

studentilor. Structura grupului tinta a fost stabilita plecand de la 

prioritatile urmarite in cadrul Axei nr. 6, respectiv Imbunatatirea 

calitatii, eficientei si accesului la invatamantul tertiar in vederea 

cresterii participarii si a nivelului de educatie, in special pentru 

grupurile defavorizate, dar si de la contextul economic si social al 

Regiunii Sud-Muntenia,Regiunile Sud – Vest Oltenia 

(Olt,Dolj,Gorj,Valcea) și Regiunea Centru (Brasov,Sibiu) (arealul 

de implementare al proiectului). S-a avut in vedere contextul 

socio-economic regional, respectiv prezenta in regiune a grupului 

Dacia-Renault si a tuturor companiilor care formeaza orizontala 

acesteia, dar si prioritatile definite prin SNCDI si SNC 2014-



2020, respectiv prin ORDIN Nr. 5376/2017 din 19 octombrie 

2017 privind aprobarea domeniilor şi specializarilor/programelor 

de studii universitare corelate cu sectoarele economice cu 

potenţial de crestere in Romania.Conform evaluarilor realizate de 

universitatea solicitanta la nivelul celor 18 programe de studii 

vizate pentru selectarea studentilor - grup tinta, în prezent 43,17 

% provin din mediul rural, 7,13% sunt studenti netraditionali si 

2,47 % sunt proveniti din medii defavorizate economic. Prin 

intermediul acestui proiect se creeaza premisele pentru reducerea 

abandonului scolar in randul studentilor din anul I prin asigurarea 

unui suport financiar, a unei pregatiri orientate catre specificul 

pietei muncii in conditiile unei formari antreprenoriale 

atractive.Proiectul facilitează organizarea, avizarea de catre 

Ministerului Educatiei Nationale a unui program postuniversitar 

de formatori de competente antreprenoriale care prin continutul 

educational inovator vizeaza dezvoltarea competentelor didactice 

si a competentelor antreprenoriale, familiarizarea cadrelor 

didactice cu noi resurse de invatare moderne si flexibile de tipul 

celor online si interactive, dar si schimb de experienta si bune 

practici cu antreprenori si reprezentanti ai unor asociatii ale 

antreprenorilor din Romania. Pregatirea antreprenoriala teoretica 

a studentilor din grupul tinta este completata de vizite de studiu 

efectuate la companii pentru analiza unor modele de afaceri de 

succes, precum si de servicii de consiliere antreprenoriala pentru 

definirea unui model de afaceri si constructia planului de afaceri. 

Prin toate aceste activitati proiectul va asigura reducerea 

abandonului universitar cauzat de motive profesionale sau de 

orientare in cariera, precum şi de motive personale, materiale sau 

de adaptare la mediul universitar, avand in vedere ca in prezent, in 

medie, rata abandonului scolar in universitatea solicitanta este de 

aproximativ 33%. Proiectul vizeaza si cresterea accesului la 

invatamantul superior pentru elevii din Regiunea Sud-Muntenia, 

in special a celor proveniti din grupuri vulnerabile prin 

relationarea directa cu studentii,cadrele didactice si angajatorii 

pentru o mai buna informare asupra ofertelor educationale din 

invatamantul superior si asupra calificarilor aferente fiecarui 

domeniu de licenta din oferta educationala in cadrul 

evenimentelor Zilele Carierei. Astfel, elevii vor intelege 

beneficiile pe care le ofera educatia de nivel superior cu privire la 

sansele de ocupare a unui loc de munca, vor interactiona direct cu 

reprezentantii mediului de afaceri in cadrul workshop-urilor 

Accesul pe piata muncii in conditii de nediscriminare si egalitate 

de sanse: calificari si competente! pentru a intelege sansele de 

ocupare pe piata muncii, oferta de calificari si cerintele 



angajatorilor cu privire la competentele si abilitatile viitorilor 

angajati. 100 de elevi din grupurile vulnerabile vor beneficia de 

activitati de mentorat de tip consiliere personalizata si indrumare 

in vederea alegerii unui traseu educational si a unei cariere. 

Astfel, aceste activitati, vor avea un impact semnificativ asupra 

cresterii accesului la invatamantul universitar, in special pentru 

elevii proveniti din grupuri vulnerabile. Programul complementar 

antreprenorial este conceput pentru a le asigura studenților, 

indiferent de programul de studiu la care sunt înmatriculați, o 

introducere în teoria și practica antreprenorială, urmărind 

familiarizarea acestora cu principalele probleme ale gândirii 

antreprenoriale, a factorilor care asigură succesul antreprenorial, 

încurajându-i totodată să transforme o idee de afaceri din 

domeniul pe care îl studiază într-o firmă viabilă, dezvoltându-le 

spiritul critic, gândirea strategică și capacitatea de a identifica 

oportunitățile pieței.Programul propus este în concordanţă cu OS 

6.7, 6.9, 6.10, dar și cu cerinţele de competenţe ale mediului 

socio-economic din regiune. În cadrul universitatii solicitante au 

fost desfăşurate mai multe work-shop-uri la care au participat şi 

reprezentanţii mediului socio-economic din regiune, în urma 

cărora a rezultat că există o mare nevoie de abilităţi şi competenţe 

în domeniul antreprenorial pe care să le deţină absolvenţii din 

domeniul economic şi nu numai. Astfel, în elaborarea setului de 

competenţe şi abilităţi furnizate prin programul complementar 

antreprenorial s-a avut în vedere stabilirea unei corelaţii între 

nevoile mediului economic şi capacitatea de formare în cadrul 

programului. Fundamentarea tematicii cursului s-a făcut pe baza 

setului de competenţe şi abilităţi stabilit, modulele cuprinse fiind 

de mare actualitate şi contribuind în mod direct la formarea 

corespunzătoare teoretică și practică a participanților la acest 

program. Obiectivele programului se regăsesc in trei categorii de 

obiective specifice: 1.Obiective cognitive, respectiv înțelegerea 

cadrului legislativ care reglementează activitatea antreprenorială; 

cunoașterea noțiunilor fundamentale din domeniul 

antreprenoriatului; înțelegerea rolului antreprenorului în economia 

de piață;cunoașterea proceselor și activităților necesare 

desfășurării unei afaceri;identificarea tipurilor de resurse necesare 

derulării unei afaceri;2.Obiective procedurale, respectiv 

explicarea unor situaţii concrete specifice procesului 

antreprenorial;capacitatea de a pune în conexiune programul 

complementar antreprenorial cu alte discipline studiate în 

facultate;interpretarea situatiei generale sau specifice în care se 

află o afacere;capacitatea de a explica inovația în 

afaceri;capacitatea de a identifica o oportunitate de 



piață;realizarea planului de afaceri;3.Obiective atitudinale, 

respectiv capacitatea de a lucra în echipă, încurajarea creșterii 

încrederii în forțele proprii pentru a crea și dezvolta o 

afacere,cultivarea unor atitudini constructive în contexte 

organizaţionale variate,încurajarea unui comportament moral la 

nivel de parteneriate și a dorinței de lansare într-un antreprenoriat 

integru.  

13 Rezultate  

 

R1 pt A1--contracte de munca pentru fiecare expert, 

- fise de post semnate si asumate de experti, 

-un plan de lucru- Grafic GANTT, 

- rapoarte lunare de activitate ale fiecarui expert insotite de 

livrabile, 

-24 rapoarte lunare de progres, 

-un plan de achizitii aprobat si implementat 

- o strategie de implementare proiect 

-un set de proceduri referitoare la: raportare, monitorizarea 

progresului implementarii proiectului, comunicare interna, 

gestionarea resursei umane si a managementului timpului, 

intocmirea raportarilor periodice, 

-instrumente de comunicare si promovare a proiectului 

-min 8 rapoarte tehnico-financiare, 

-min 8 cereri de rambursare 

- min 1-2 cereri de plata 

- 1-2 cereri de prefinantare 

- o arhiva tehnica a proiectului 

- o arhiva financiara a proiectului 

- canale de comunicare online 

- banner, afis, anunturi in presa, buton pe pagina web a 

universitatii solicitante, mesaje pe facebook-ul universitatii 

- 2 conferinte (de deschidere si inchidere proiect) 

R2 pt A2.1. o strategie de organizare si desfasurare a 

sesiunilor/campaniilor de informare/constientizare; o procedura 

de 

selectie a liceelor pentru desfasurarea sesiunilor/campaniilor de 

informare/constientizare;18 sesiuni de informare cu privire la 

oportunitatile oferite prin proiect;18 campanii de constentizare 

„Povestea egalitatii si diversitatii: Acelasi start pentru toti!” 

dedicate nediscriminarii si egalitatii de sanse;600 de studenti din 

cadrul celor 18 programe de studii informati cu privire la 

oportunitatile proiectului si aspectele antidiscriminare si egalitate 

de sanse;400 de elevi din liceele localizate in Regiunea Sud- 

Muntenia din care 60% proveniti din mediul rural si comunitati de 

mici dimensiuni si/sau slab dezvoltate economic si social, 

informati cu privire la oportunitatile proiectului si aspectele 

antidiscriminare si egalitate de sanse,200 cadre didactice din 

universitatea solicitanta informate cu privire la oportunitatile 

proiectului si aspectele antidiscriminare si egalitate de sanse. 

- 1200 pliante privind oportunitatile oferite prin proiect, 

nediscriminare si egalitatea de sanse; 



- 100 afise privind oportunitatile oferite prin proiect, 

nediscriminare si egalitatea de sanse; 

- o pagina de Facebook elaborata si actualizata dedicata informarii 

despre oportunitatile proiectului si aspectele 

antidiscriminare si egalitate de sanse; 

- un model de chestionar structurat de evaluare a impactului 

campaniilor pentru studenti; 

- un model de chestionar structurat de evaluare a impactului 

campaniilor pentru cadre didactice; 

- un model de chestionar structurat de evaluare a impactului 

campaniilor pentru elevi; 

- 6 rapoarte privind evaluarea impactului campaniilor de constient 

3. R3 ptA2.2 - o procedura de selectie si monitorizare a grupului 

tinta – cadre didactice si responsabili ECTS (GT1); 

- o procedura de selectie si monitorizare a grupului tinta – studenti 

(GT2); 

- o procedura de selectie si monitorizare a grupului tinta – elevi 

(GT3); 

- 75 cadre didactice universitare recrutate in grupul tinta al 

proiectului; 

- 10 responsabili ECTS de programe de studii universitare 

recrutati in grupul tinta al proiectului; 

- 400 de studenti inmatriculati in sistemul national de invatamant 

universitar recrutati in grupul tinta al proiectului, din 

care 300 apartin grupurilor vulnerabile (mediul rural, medii 

dezavantajate socio-economic, student netraditional si de etnie 

roma); 

- 300 elevi inmatriculati in sistemul national de invatamant liceal, 

din care 100 au apartenenta dovedita la grupurile 

vulnerabile (provin din mediul rural, din medii dezavantajate 

economic, apartin etniei rome). 

- o baza de date-"lista de rezerva" alcatuita din 54 de studenti; 

- o baza de date - "lista de rezerva" alcatuita din 30 elevi; 

- 75 certificate de absolvire a programului postuniversitar emise; 

- 75 de suplimente descriptive care descriu competentele 

dobandite emise; 

- un raport de monitorizare a grupului tinta alcatuit de cadre 

didactice; 

- 4 rapoare de monitorizare a grupului tinta alcatuit din studenti; 

- 3 rapoare de monitorizare a grupului tinta alcatuit din elevi. 

- o baza de date cu cadrele didactice si responsabilii ECTS din 

grupul tinta; 

- o baza de date cu studentii din grupul tinta; 

- o baza de date cu elevii din grupul tinta; 

- raport final referitor la grupul tinta global al proiectului 

4. R4 ptA3.1.-7 persoane participante la schimb de experienta 

privind formarea competentelor antreprenoriale si consultanta 

antreprenoriala in cadrul retelelor internationale de cercetare si 

afaceri. 

5. R5 ptA3.2.-minim 100 chestionare de analiza de nevoi 



completate de cadre didactice, 

- un focus-grup cu proprietari de intreprinderi pentru identificarea 

celor mai importante competente si abilitati pentru o 

afacere de success, organizat si desfasurat, 

- minim 25 de antreprenori participanti in cadrul focus-grupului, 

- un raport de analiza de nevoi si oportunitate, 

- un raport de analiza de benchmarking privind metode si resurse 

moderne de invatare, 

- un raport de analiza de benchmarking privind formarea 

competentelor antreprenoriale, 

- o curricula de formare proiectata, 

- un program postuniversitar denumit - Formator de competente 

antreprenoriale, elaborat si avizat MEN, 

- minim 5 resurse electronice interactive de invatare elaborate 

(PPT-uri si PDF-uri interactive) 

- 100 de suporturi de curs in format editat, 

- un program orar de desfasurare a programului postuniversitar 

Formator de competente antreprenoriale, 

- 75 chestionare de feedback colectate 

- un Raport de analiza a impactului programului postuniversitar 

Formator de competente antreprenoriale, 

- 2 rapoarte de monitorizare a progresului in cadrul A3.2. 

6. R6 ptA3.3. -un atelier de antreprenoriat organizat si desfasurat 

- 100 de persoane participante la atelierul de antreprenoriat 

- 5 lectori antreprenori participanti la atelierul de antreprenoriat; 

- un model de invitatie; 

- o agenda a evenimentului; 

- un pachet informativ pentru participanti 

- minim 5 prezentari elaborate si/sau machetate; 

- 100 de chestionare de feedback completate; 

- un raport de follow-up eveniment 

7. R7 ptA4.1 -1 laborator de comunicare (cu facilitati de 

comonicare si videoconferinta – proiector, laptop, camere web, 

smart TV 

led ultra HD - 4K, camera video (memorie interna, full HD), 

calculatoare etc.) ,1 laborator de management de proiect si 

simulari 

de afaceri (dotat cu calculatoare, softuri specializate - Primavera 

Project Management, conexiune internet, proiector, camere 

web etc.) ;1 laborator de analize si studii de piata (calculatoare, 

softuri specializate - Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS), conexiune internet, proiector, camere web etc.);1 

laborator de gestiune a resurselor (calculatoare, softuri 

specializate - 

Galileo festiune financiar-contabila, conexiune internet, proiector, 

camere web etc.) dotate si functionale;3 mese rotunde 

organizate si desfasurate cu reprezentantii mediului de afaceri; un 

raport privind rezultatele consultarilor pentru validarea 

programului antreprenorial; un program antreprenorial validat;6 

suporturi de curs in format electronic ;20 de grupe de curs 



constituite din studentii grupului tinta pentru programul,55 sub-

grupe de seminar/laborator pentru desfasurarea programului 

antreprenorial, chestionare de evaluare si rapoarte de evaluare a 

impactului interventie vizite de studiu, consiliere 

antreprenoriala, o planificare a activitatii de consiliere 

antreprenoriala,un model de chestionar de feedback pentru 

vizitele de 

studiu studenti si antreprenori,300 de contracte de acordare a 

bursei antreprenoriale semnate,300 de studenti beneficiari de 

burse antreprenoriale,18 rapoarte de monitorizare a eligibilitatii 

pentru acordarea bursei antreprenor,Regulament de organizare 

si desfasurare a concursului Primul meu plan de afaceri – start 

pentru antreprenoriat. 

8. R8 pt A4.2 

- minim 3120 de ore de formare a competentelor antreprenoriale 

desfasurate, 

- minim 150 de materiale didactice de invatare dezvoltate (studii 

de caz, jocuri de rol, exercitii, aplicatii, PDF interactiv, 

PPT interactiv, filme didactice, fise de lucru etc.) 

- 400 de studenti care au finalizat programul antreprenorial, 

- 400 de certificate de participare, 

- 400 de suplimente descriptive a competentelor dobandite, 

- 400 de chestionare de feedback colectate, 

9. R9 pt A4.3.- o procedura de selectie a partenerilor pentru 

efectuarea vizitelor de studiu, 

- un model de protocol de colaborare, 

- minim 30 de protocoale semnate cu companii din regiunea Sud-

Muntenia, 

- 400 de studenti participanti la vizite de studiu, 

- 80 de grupe de studenti pentru efectuare vizitelor de studiu 

formate, 

- 160 vizite de studiu efectuate, 

- 640 de ore efectuate in vizite de studiu, 

- o planificare privind alocarea grupelor de studeti pe tutori si 

companii 

- 7 planificari lunare a vizitelor de studiu, 

- un model de chestionar de feedback (evaluarea impactului 

pentru studenti) 

- un model de chestionar de feedback (evaluarea impactului 

pentru antreprenor/manageri) 

- 400 de chestionare de feedback (studenti) colectate, 

- 400 de Fise ale vizitei de studiu completate, 

- minim 30 de chestionare de feedback (antreprenori/manageri) 

colectate 

- un raport privind evaluarea impactului vizitelor de studiu, 

- 2 rapoarte de progres privind efectuarea vizitelor de studiu, 

- un template al proiectului, 

- 400 de proiecte privind descrierea modelului de afaceri. 

10. R10 pentru A4.4.- 400 de studenti care au beneficiat de 

consiliere antreprenoriala, 



- 2800 de sedinte de consiliere, 

- 8400 de ore de consiliere antreprenoriala individuala, 

- 400 fise de consiliere antreprenoriala, 

- 400 de chestionare completate pentru identificarea profilului 

antreprenorial si a domeniilor de interes, 

- 400 de planuri de afaceri, 

- un concurs Primul meu plan de afaceri – start pentru 

antreprenoriat!, organizat si desfasurat, 

- 400 de chestionare de feedback pentru evaluarea impactului 

consilierii antreprenoriale completate 

- minim 100 de participanti in cadrul concursului, 

- 20 de premii acordate 

 

11. R11 pentru A5.1.- 25 de parteneriate semnate cu licee din 

regiunea Sud-Muntenia, din care 15 din mediul rural si 10 din 

mediul urban; 

- 12 parteneriate semnate cu reprezentantii mediului de afaceri; 

- 20 studenti ai grupului tinta participanti in cadrul evenimentului 

Zilele carierei: accesul la invatamantul superior!; 

- Minim 150 de elevi participanti in cadrul evenimentului Zilele 

Carierei 

- 4000 de pliante Zilele carierei: accesul la invatamantul 

superior!; 

- 4000 de elevi informati cu privire la accesul la invatamantul 

superior, 

- o masa rotunda desfasurata 

- 150 de chestionare de feedback completate 

- un raport privind evaluarea impactului interventiei prin 

intermediul evenimemtelor Zilele Carierei 

12. R12 pentru A5.2.- 6 workshopuri - Accesul pe piaþa muncii în 

condiþii de nediscriminare si egalitate de sanse: calificari si 

competenþe – desfasurate, 

- minim150 de elevi participanti in cadrul workshop-urilor - 

Accesul pe piaþa muncii în condiþii de nediscriminare si 

egalitate de sanse: calificari si competenþe, 

- 12 reprezentanti ai mediului de afaceri participanti in cadrul 

workshop-urilor - Accesul pe piaþa muncii în condiþii de 

nediscriminare si egalitate de sanse: calificari si competenþe ; 

- 500 de pliante - Accesul pe piaþa muncii în condiþii de 

nediscriminare si egalitate de sanse: calificari si competenþe 

- 500 de elevi informati privind accesul pe piaþa muncii în 

condiþii de nediscriminare si egalitate de sanse, calificari si 

competenþe, 

- o invitatie a workshopurilor Accesul pe piaþa muncii în condiþii 

de nediscriminare si egalitate de sanse: calificari si 

competenþe, 

- un ghidul de desfasurare a workshop-ului, 

- o agenda a workshop-ului 

- un calendar de desfasurare a celor 6 evenimente 

- 150 de chestionare de feedback completate 



- un raport privind evaluarea impactului interventiei prin 

intermediul workshop-urilor - Accesul pe piaþa muncii în 

condiþii 

de nediscriminare si egalitate de sanse: calificari si competenþe 

13. R13 pentru A5.3.- 100 de elevi proveniti din grupuri 

vulnerabile beneficiari de activitati de mentorat, 

- minim 40 de sedinte de mentorat desfasurate, 

- un program de mentorat elaborate, 

- o procedura de selectie a studentilor mentori, 

- 20 de studenti-mentori, 

- 3 sesiuni de informare, 

- 100 de planuri de cariera si traseu educational 

- Un Regulament de organizare si desafsurare a concursului 

Cariera mea de succes!. 

- Un concurs cu premii 

- minim 50 de elevi participanti in cadrul concursului 

- 30 de premii acordate 

- 100 de chestionare de feedback 

- un raport privind evaluarea impactului interventiei prin activitati 

de mentorat 

14. R14 pentru A6.1. 

- o strategie de cercetare, 

- un plan de desfasurare si monitorizare a activitatilor din cadrul 

A6 

- un plan de cercetare pe piata muncii din Regiunea Sud-

Muntenia, 

- un plan de cercetare in randul liceenilor din Regiunea Sud-

Muntenia, 

- un raport de documentare privind situatia pietei muncii si a 

invatamantului liceal 

- doua instrumente de culegere de date proiectate, testate si 

validate, 

- minim 600 de chestionare valide colectate de la angajatori din 

Regiunea Sud-Muntenia, 

- minim 1000 de chestionare valide colectate de la liceeni din 

regiunea Sud-Muntenia, 

- 2 baze de date in SPSS (Variabel View si Data View), 

- 2 baze de date cu analiza statistica univariata si bivariata (output 

SPSS), 

- 2 rapoarte finale de cercetare, 

- minim 100 de fise de post / anunturi de recrutare cu continutul 

postului – job description – pentru 10 calificari 

(10/calificare), 

- 10 rapoarte cu profilul global de competenþe si abilitaþi aferent 

calificarilor (programelor de studii de licenta) conform 

pietei muncii: Ingineria Transporturilor si a Traficului, 

Autovehicule Rutiere, Tehnologia Construcþiilor de Masini, 

Inginerie 

Economica Industriala, Finante si Banci, Contabilitate si 

Informatica de Gestiune, Management, Administrarea Afacerilor, 



Drept, 

Informatica. 

- 8 rapoarte de monitorizare a progreselor realizate in atingerea 

indicatorilor de rezultat (5 pentru A6.1. si 3 pentru A6. 

2.). 

- un raport de evaluare a procesului de dezvoltare a ofertelor 

educationale 

15. R15 pentru A6.2.- 10 competente suplimentare introduse in 

curricula de formare a 10 programe de studii; 

- minim 3 discipline noi dezvoltate si introduse in planurile de 

invatamant ca discipline optionale/facultative; 

- minim 3 oferte educaþionale dezvoltate in corelatie cu piata 

muncii din regiunea Sud-Muntenia; 

- dezvoltarea a minim 7 noi continuturi in disciplinele din 

planurile de invatamant existente ale programelor de studii, 

corelate cu educatia antreprenoriala 

- 10 fise de disciplina, 

- 3 mese rotunde de dezvoltare a ofertelor educationale 

desfasurate; 

- o metodologie de dezvoltare a ofertelor educationale elaborata si 

aprobata de senatul universitar; 

- o procedura de selectie a studentilor grupului tinta si a 

angajatorilor care vor participa la dezvoltarea ofertei 

educationale; 

- 3 sesiuni de instruire a responsabililor ECTS ai programelor de 

studii (membri ai grupului tinta), cu privire la aplicarea 

metodologiei si dezvoltarea abilitatilor de corelare a programelor 

gestionate in acord cu cerintele piatei muncii; 

- 10 responsabili ECTS ai programelor de studii participanti la 

dezvoltarea ofertelor educationale; 

- 60 de studenti ai grupului tinta participanti la dezvoltarea 

ofertelor educationale; 

- 60 de angajatori ai grupului tinta participanti la dezvoltarea 

ofertelor educationale; 

- un set de materiale suport pentru desfasurarea meselor rotunde – 

prezentari PPT, chestionare, ghid, formulare etc. 

- 10 afise privind desfasurarea meselor rotunde 

16. R16 pentru A4.5 

- 400 de studenti consiliati, 

- 8 sesiuni de consiliere de grup desfasurate; 

- 400 sedinte individuale de consiliere desfasurate; 

- 400 de fise de consiliere elaborate; 

- 400 fise cu profil profesional; 

- 400 de planuri de cariera individualizate; 

- 400 de chestionare de feedback pentru evaluarea impactului 

completate 

Beneficii : 

- dezvoltare competențe antreprenoriale  si abilitîți didactice 

necesare educației antreprenoriale ale personalului 



didactic universitar- 75 de cadre didactice in cadrul unui 

program postuniversitar acreditat de Ministerul Educației 

și Cercetării 

- 400 de studenți formați in domeniul antreprenoriatului 

prin asistenta educaționala, consiliere antreprenorială, 

vizite in cadrul organizațiilor cu profil in domeniul de 

pregătire universitară a studenților 

- 300 de burse student antreprenor oferite pe parcursul 

ultimelor 3 semestre de activitate universitară a studenților 

grupului țintă 

- 300 de elevi sprijiniți  in alegerea unui traseu educațional 

prin activități de mentorat si evenimente de tipul Zilele 

carierei 

-  4 laboratoare (1) laboratorul de comunicare  (2) 

laboratorul de management de proiect si simulari de 

afaceri cu calculatoare si soft specializat - Primavera 

Project Management,, (3) laboratorul de analize si studii 

de piață cu softuri specializate - Statistical Package for the 

Social Sciences  (4) laboratorul de gestiune a resurselor  

cu calculatoare și soft specializat- Galileo gestiune 

financiar-contabila 

14 Activităţi derulate 

în cadrul 

proiectului 

 

1. Organizarea si desfășurarea de campanii de informare și 

recrutarea  grupului ținta.   

2. Perfecționarea profesională a cadrelor didactice prin 

dezvoltarea competențelor și abilităților didactice necesare 

educației antreprenoriale   

3.  Activități integrate de asistență educaționala, consiliere 

antreprenorială și sprijin financiar pentru creșterea 

participării la învățământul terțiar 

4.  Activități integrate pentru creșterea accesului elevilor din 

regiunea Sud-Muntenia la învățământul superior 

5. Activități de dezvoltare a ofertelor educaționale în 

corelație cu cerințele pieței muncii și nevoile de formare 

ale absolvenților de liceu din regiunea Sud-Muntenia 

15 Responsabil 

UPIT (numele, 

prenumele și 

semnătură) 

prof univ dr Mihaela Diaconu 



 

16 Facultatea și 

departamentul  

 

Facultatea de Șiințe Economice și Drept 

Departamentul Management si Administrarea 

Afacerilor 

17 E-mail/Nr. de 

telefon 

 

mihaela.diaconu@upit.ro 

 0787821567 
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