Decembrie 2019

Formarea și cer+ﬁcarea cadrelor didac+ce
ca formatori profesioniș+
în cadrul proiectului
„Antreprenor pentru viitor”
!
Universitatea din Oradea în parteneriat cu SC CORPORACTIVE CONSULTING SRL anunţă demararea
ac+vităţilor cu sub-grupul ţintă III – cadre didac+ce în cadrul proiectului: „Antreprenor pentru viitor” și a Ac/vităţii 6 - Îmbunătăţirea nivelului de competenţe ale personalului didac/c al Universităţii din Oradea - sub-ac+vitatea 6.1 Formarea și cer+ﬁcarea cadrelor didac+ce ca formatori profesioniș+.
În cadrul acestei subac=vităţi, cele 84 cadre didac=ce ale Universităţii din Oradea selectate în grupul
ţintă al proiectului vor par=cipa la un curs de Formator și la un examen în vederea cer+ﬁcării ca
Formatori profesioniș+.
Cursul de Formator este furnizat de Partenerul SC CORPORACTIVE CONSULTING SRL și este acreditat
de Autoritatea Naţională pentru Caliﬁcări – Comisia de autorizare Bihor. Cursul are durata de 60 ore,
din care 40 ore teorie şi 20 ore prac=că. În urma absolvirii cursurilor şi promovării examenului,
cadrele didac=ce vor obţine un cer=ﬁcat recunoscut de Ministerul Muncii şi Jus=ţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei Naţionale.
Pregă=rea teore=că și prac=că va ﬁ susţinută de un expert formator cu vastă experienţă din partea
Partenerului SC CORPORACTIVE CONSULTING SRL, care va instrui 6 grupe de cadre didac=ce pe durata a 6 luni. Cursurile se vor desfăşura în “Sala de Consiliu”, Str. Universităţii nr.1, corpul A, parter, iar
orarul va ﬁ aﬁșat pe site-ul proiectului: hYps://antrev.uoradea.ro/.
Curricula cursului vizează următoarele competenţe: Pregă=rea formării; Realizarea ac=vităţilor de
formare; Evaluarea par=cipanţilor la formare; Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare;
Marke=ng-ul formării; Proiectarea programelor de formare; Organizarea programelor şi a stagiilor de
formare; Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare; Integrarea
în ac=vitatea de formare a temelor orizontale conform Ghidului; Integrare teme orizontale în cadrul

proiectelor ﬁnanţate prin FESI 2014-2020, în special: inovare socială, nediscriminare și îmbunătăţirea
accesibilităţii, u=lizării și calităţii TIC.
Ca urmare a cer=ﬁcării ca formatori profesioniș=, cadrele didac=ce își vor îmbunătăţi competenţele în
ceea ce privește dezvoltarea conţinutului educaţional inovator și resursele de învăţare moderne și
ﬂexibile și vor ﬁ în măsură să dezvolte ofertele educaţionale noi propuse de proiect: Antreprenoriat,
Coaching în carieră, Abilităţi pentru viaţă, dar în același =mp vor ﬁ pregă=ţi să susţină alte programe
de formare și dezvoltare profesională con=nuă în cadrul facultăţilor de care aparţin pentru alte
grupuri ţintă (persoane ac=ve, șomeri, elevi din an terminal, etc.).
Proiect: Antreprenor pentru viitor
Beneﬁciar: Universitatea din Oradea
Partener: Corporac=ve Consul=ng SRL
Valoare totală eligibilă: 7.282.442,22 lei, din care:
- Finanţare nerambursabilă: 7.114.153,50 lei (97,69% din valoarea totală eligibilă), din care:
Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT: 6.158.002,73 lei; Valoare eligibilă
nerambursabilă din Bugetul naţional: 956.150,77 lei
- Coﬁnanţare beneﬁciar: 168.288,72 lei
Durata de derulare a proiectului: 2 ani
Perioada de implementare: 24.05.2019 - 23.05.2021
Cod proiect MySMIS: 124167
Cod apel: POCU/379/6/21/Operaţiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10
Componenta 1: 379 Bursa Student Antreprenor - Măsură ac=vă pentru creşterea par=cipării studenţilor din categorii vulnerabile la programe de studii de licenţă - Regiuni mai puţin dezvoltate; Axa
Prioritară: Educaţie şi competenţe
Proiect coﬁnanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.
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Universitatea din Oradea, Str. Universităţii nr. 1
tel. Secretar proiect: 0259.408.288
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