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Titlul proiectului: Activităţi şi măsuri integrate de asisten ţă educaţională, consiliere antreprenorială şi mentorat,
respectiv sprijin financiar pentru creşterea accesului şi participării la î nvăţământul terţiar î n regiunea Sud-Muntenia î n
condi ţii de nediscriminare ş i echitate socială ( ACTIV PRO-UPit)
#FiiProactiv
Fii PROACTIV prin ACTIV PRO- UPit!

Stimaţi colegi ,
Am î nceput implementarea celui mai mare şi ambi ţios proiect de dezvoltare a competen ţelor antreprenoriale
implementat de Universitatea din Piteşti .

Cadrele didactice titulare ale UPITpot aplica ACUM
pentru dezvoltarea competen ţelor de
FORMATOR DE COMPETENTE ANTREPRENORIALE!!!
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DE CE să aplici?
Dezvoltarea de noi competen ţe, dezvoltarea ta profesională : vei participa gratuit î n cadrul cursului
postuniversitar de Formator de competenţe antreprenoriale. Vei lucra cu formatori de prestigiu î n domeniul
Management şi Marketing din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti .
Networking profesional : vei participa pentru 3 zile î n cadrul atelierului - Profilul antreprenorului:
caracteristici, abilităţi, competenţe şi modele — desf ăşurat la Braşov şi vei avea ocazia să î nveţ i despre
antreprenoriat direct de la 5 key- speakers care au dezvoltat afaceri de succes la nivel na ţional .
Calitatea de expert în proiect: vei exersa noile competen ţe dobândite î n calitate de expert î n cadrul
proiectului { Formator şi Consilier antreprenorial ). Vei fi parte a echipei de implementare şi vei beneficia de
contract de muncă si salarizare î n conformitate cu cererea de finan ţare.
»
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Posibilitatea de a lucra cu studen ţii tăi într - o nou ă calitate: vei lucra î n mod direct cu studen ţi recrutaţi
din cadrul facultăţii î n care îţi destaşori activitatea î n calitate de titular . Astfel , poţ i contribui semnificativ la
atractivitatea programelor de studii oferite de facultatea ta prin noi oportunităţi oferite studen ţilor.
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Posibilitatea de a lucra direct cu reprezentan ţii mediului de afaceri : vei lucra î n echipe mixte şi vei
colabora direct î n activitatea de consiliere antreprenorială a studen ţilor cu reprezentan ţii mediului
socio-economic.

INTERESAT???
CUM poţi să aplici?
Trimite un e-mail la adresa smarandagavan@yahoo .com şi vei afla tot ce trebuie să faci pentru a fi parte a grupului
tintă.
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Proiect derulat de :

Axa Prioritară : Educaţ ie si competenţe
Componenta 1: 379Bursa Student Antreprenor

UNIVERSITATEA din PITEŞTI

-Măsură activă

pentru creşterea participării studenţilor din categorii vulnerabile la
programe de licen ţă- Regiuni mai pu ţin dezvoltate
Cod apel: POCU/379/6 /21
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