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450 de studenți și 84 de cadre didactice au fost selectați pentru proiectul ”Antreprenor pentru Viitor”, derulat de Universitatea din Oradea

Universitatea din Oradea a finalizat în cursul lunii noiembrie selecția studenților și cadrelor didactice
universitare ce vor face parte din grupurile-țintă din cadrul proiectului ”Antreprenor pentru viitor”
(AntreV).
Subgrupul țintă GT II – studenți este format din 450 de tineri care urmează un program de studii de
licenţă non-economic cu accent pe învăţământul tehnic al Universităţii din Oradea. Dintre aceștia,120
de studenți provin din mediul urban, 313 studenți din mediul rural, 5 fac parte din categoria CES (cerințe educaționale speciale), 2 din cadrul minorității Roma, iar 10 sunt studenţi netradiţionali (cu vârsta de peste 24 de ani sau încadraţi în categoria de persoane cu dificultăţi socio-economice).
Cu toții provin de la 14 facultăți orădene. Repartizarea grupului pe facultăți este următoarea: Inginerie Electrică și Tehnologia Informației (39 studenți), Inginerie Electrică și Management Industrial (18
studenți), Inginerie Managerială și Tehnologică (18 studenți), Medicină și Farmacie (92 studenți),
Drept (22 studenți), Protecția Mediului (80 studenți), Litere (11 studenți), Teologie Ortodoxă (7 studenți), Geografie, Turism, Sport (25 studenți), Arte (6 studenți), Informatică și Științe (21 studenți),
Construcții, Cadastru și Arhitectură (14 studenți), Socio-Umane (75 studenți), Istorie, Relații
Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării (22 studenți).

Sub-grupul GT III – cadre didactice universitare este format din 14 responsabili de implementare pe
facultate și 70 formatori studenți de la toate facultățile Universităţii din Oradea. Aceștia vor fi
implicaţi în dezvoltarea de programe de studii din învăţământul terţiar universitar (curs
”Antreprenoriat” sau curs ”Coaching pentru carieră” sau curs ”Abilităţi pentru viaţă”).
Toate rezultatele referitoare la selecţia grupurilor-ţintă sunt postate pe pagina oficială a proiectului:
https://antrev.uoradea.ro/images/Grupul_tinta/Proces_verbal_selectie_GT_II_27112019.pdf

DETALII ale proiectului ”Antreprenor pentru viitor”
Beneficiar: Universitatea din Oradea
Partener: Corporactive Consulting SRL
Valoare totală eligibilă: 7.282.442,22 de lei, din care:
• Finanțare 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 național: 956.150,77 lei
• Cofinanțare 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 activă pentru creşterea paricipării
studenţilor din categorii vulnerabile la programe de studii de licenţă - Regiuni mai putin dezvoltate;
Axa Prioritară: Educaţie şi competenţe
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
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