19 Februarie 2021

454 de studenţi cer.ﬁcaţi pentru Competenţe
Antreprenoriale

Universitatea din Oradea în parteneriat cu Corporac9ve Consul9ng SRL anunţă ﬁnalizarea cu succes a
a Subac9vităţii 7.1 Program de învăţare antreprenorială cu componentă prac9că des9nat studenţilor,
rezultat a9ns - 454 de studenţi cer9ﬁcaţi în urma susţinerii examenului de absolvire a programului de
formare profesională Competenţe Antreprenoriale. Examenul a constat din două probe: proba teore9că – test grilă și proba prac9că – susţinerea Planului de afaceri.
În luna mai a acestui an, în cadrul Ac#vităţii 7 - Program de învăţare antreprenorială pentru studenţi
în legătură cu domeniul de studii cu o componentă prac#că a proiectului Antreprenor pentru viitor
(AntreV), Universitatea din Oradea a început predarea programului Competenţe Antreprenoriale
pentru studenţii non-economiş. în varianta online. În luna noiembrie 2020, 299 de studenţi înscriși
în program au susţinut cu success examenul de absolvire, iar în luna decembrie 2020, 155 de studenţi.
Programul de învăţare antreprenorială cu componentă prac9că pentru studenţii din învăţământul
tehnic și non-economic, a fost dezvoltat în parteneriat cu angajatorii şi par9cularizat pe domeniul de
studiu. Programul a vizat dezvoltarea competenţelor antreprenoriale ale studenţilor non-economiș9
de la toate facultăţile cu proﬁl non-economic din cadrul Universităţii din Oradea. Cursul a a însumat
1260 ore, din care 756 ore de pregă9re teore9că și 504 ore pregă9re prac9că, care a constat întocmirea unui plan de afaceri în legătură cu domeniul de studiu.
De acest program au beneﬁciat gratuit în cadrul proiectului Antreprenor pentru viitor (AntreV) toţi cei
454 de studenţi înmatriculaţi într-un program de studii de licenţă non-economic. Dintre aceș9a, 330
sunt studenţi din grupuri vulnerabile, preponderant studenţi din mediul rural, studenţi aparţinând
minorităţii Roma, cu dizabilităţi, din comunităţile dezavantajate economic şi studenţi netradiţionali
(cu vârsta de peste 24 de ani, încadraţi în categoria de persoane cu diﬁcultăţi socio-economice) din
cadrul Universităţii din Oradea.
Ca urmare a îmbunătăţirii competenţelor antreprenoriale și a realizării planului de afaceri, studenţii
vor ﬁ în măsură să dezvolte calităţi, ap#tudini și abilităţi necesare unui antreprenor de succes, să

iden#ﬁce nișe proﬁtabile în piaţă, să înţeleagă mediul de afaceri, să iden#ﬁce oportunităţi corelate cu
nevoile pieţei muncii din domeniul de studiu speciﬁc ariei de competenţă profesională a ﬁecăruia.
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