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Testare aptitudinală a grupului ţintă II - studenți  
în cadrul proiectului  

Antreprenor pentru viitor 

 
 
 
 

Universitatea din Oradea anunță demararea testării aptitudinale a grupului țintă II – studenți în 
cadrul Activităţii 5 - Asigurarea unor pachete integrate de servicii de sprijin pentru elevi şi studenţi, 
în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile, în vederea creşterii ratei de acces şi 
participare la programele de licenţă ale Universităţii din Oradea a proiectului Antreprenor pentru 
viitor (AntreV).  
 
 
Testarea aptitudinală pe baza softului COGNITROM se desfășoară pe grupe, este realizată de 2 experți 
consilieri psihologi ai Universității din Oradea și face parte din pachetul de servicii de sprijin de care 
beneficiază cei 450 de studenți înscriși în proiectul AntreV. Acest tip de testare este o evaluare psi-
hologică de calitate, cu rezultate valide, în scopul evaluării aptitudinilor, dezvoltării personale și 
orientării în carieră. Astfel, studenții au posibilitatea de a-și evalua, prin metode riguroase, abilitățile 
cognitive, trăsăturile de personalitate, starea emoțională, interesele, valorile sau mecanismele de a 
face față stresului. Pe baza rezultatului testării aptitudinale, fiecare student va beneficia de o şedinţă 
individuală de consiliere şi orientare în carieră cu un expert consilier psiholog, la sediul Universității 
din Oradea. Calendarul testărilor aptitudinale este afișat pe site-ul proiectului. 
 
Ca urmare a testării aptitudinale, studenții își vor descoperi abilitățile cognitive relevante (ex. abilitatea 
generală de învățare, abilitatea numerică, abilitatea verbală) și își vor cunoaște mai bine interesele 
vocaționale, vor învăța să-și stabilească planuri de dezvoltare personală, planuri de carieră și să-și dez-
volte competențele antreprenoriale. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Proiect: Antreprenor pentru viitor 
Beneficiar: Universitatea din Oradea 
Partener: Corporactive Consulting SRL 
Valoare totală eligibilă: 7.282.442,22 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. 

 

Contact:  
Manager de proiect  - Conf.univ.dr. CĂUȘ Vasile Aurel                                                               
Universitatea din Oradea, Str. Universităţii nr. 1 
tel. Secretar proiect 0259.408.288  
https://antrev.uoradea.ro 


