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CE NE PROPUNEM

Succesul proiectului „Creează-ți un viitor! Fii Antreprenor”
ne-a dat încrederea să continuăm seria programelor
gratuite dedicate studenților de la Universitatea
POLITEHNICA din București. Astfel, după modificări și
îmbunătățiri bazate pe feedbackul participanților lansăm
„FII ANTREPRENOR 2.0”.
Am pregătit o nouă serie de activități - întâlniri,
workshopuri, sesiuni de mentorat, dar și un curs de
antreprenoriat acreditat de ANC, special adaptat nevoilor
unui antreprenor aflat la început de drum.
Prin implementarea unui astfel de proiect Universitatea
POLITEHNICA din București, alături de Centrul de
Antreprenoriat UPBizz își dorește să contribuie la
dezvoltarea competențelor studenților cu proiecte
antreprenoriale aflați la început de drum, dar și la crearea
unui cadru de dezvoltare al inițiativelor antreprenoriale
studențești.

PROIECTUL ÎN CIFRE

500 studenți informați

15 facultăți implicate

5

Workshopuri

Workshopurile din cadrul proiectului vor
aduce în fața studenților atât antreprenori
consacrați, cât și profesioniști din diverse
domenii conexe. În urma participării
studenții își vor dezvolta abilități concrete,
utile oricărui antreprenor debutant.
Workshopurile au fost gândite având în
vedere feedback-ul primit din partea
studenților și punând accent pe ariile de
dezvoltare esențiale oricărui antreprenor.
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Curs de competențe
antreprenoriale
Cursul de competențe antreprenoriale vine
în completarea celor 5 workshopuri și aduce
o validare oficială a competențelor dobândite
în cadrul proiectului, fiind acreditat ANC.

25

O dată cu acreditarea oficială a
competențelor, fiecare participant
va beneficia de o subvenție în
valoare de 300 de lei.

De studenți participanți

1
Concurs de idei de afaceri
Finalul proiectului aduce cu sine
concursul de idei de afaceri dedicat
participanților. Concursul pune la
dispoziție 3 premii a cate 2000 de lei,
câștigătorii concursului fiind aleși pe
baza unui regulament transparent și
nediscriminatoriu de către un juriu
format din membrii proiectului, dar și
experți din mediul privat.

TAKE YOUR SKILLS
TO THE NEXT LEVEL
La finalul proiectului studenții vor dobândi
competențe, informații și sfaturi prețioase menite
să îi transforme în antreprenori pregătiți din toate
punctele de vedere pentru dezvoltarea unei
afaceri de succes. Totodată, proiectul își propune
să contribuie la promovarea parteneriatului
public-privat prin cooptarea în echipa proiectului
a profesioniștilor relevanți din mediul
antreprenorial românesc. Nu în ultimul rând, un
alt punct de importanță îl reprezintă încurajarea
colaborării interdisciplinare, în special în rândul
studenților cu aptitudini complementare din care
se pot naște parteneriate sustenabile.

