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1. Denumirea programului (tema) – Școală antreprenorială: Dezvoltarea afacerii, modul dezvoltat în cadrul
proiectului „Antreprenoriatul şi egalitatea de şanse. Un model inter-regional de şcoală antreprenorială pentru
femei”, contract: POSDRU/9/3.1/S/5.
2. Categoria de program (de perfecţionare, de formare continuă, de reconversie profesională etc.) – formare
continuă
3. Tipul programului (realizat prin stagii nondisciplinare, programe speciale1 etc.): non-disciplinar
4. Forma de învăţământ – cursuri faţă în faţă, susţinute de formatori calificaţi cu competenţe în utilizarea
platformei de comunicare virtuală Moodle.
5. Durată + număr total de ore + număr credite (dacă există): 72 de ore (36 ore de curs şi 36 ore de aplicaţii)
6. Utilitatea programului – argumentarea necesităţii existenţei, introducerii, promovării unui astfel de
program: Pe fondul declinului economic şi social înregistrat ca urmare a crizei economice globale, a creşterii
ratei şomajului şi a lipsei de perspective în ceea ce priveşte investiţiile în economie, programul se adresează
persoanelor care doresc să își dezvolte propria afacere ca modalitate de a supravieţui şi a se dezvolta pe
piaţă.
7. Misiunea programului – dezvoltarea competenţelor antreprenoriale în vederea atingerii performanţei în
afaceri
8. Grup – ţintă – persoane care doresc să-şi dezvolte propria afacere
9. Obiectivele generale ale programului/ Competenţele generale
10. Obiectiv general: oferirea de cunoştinţe centrate pe dezvoltarea de competenţe de dezvoltare a unei afaceri
Competenţe generale:
 dobândirea capacităţii de a culege, prelucra şi sintetiza informaţiile necesare dezvoltării unei afaceri


stăpânirea cunoştinţelor necesare pentru a putea opera în plan practic dezvoltarea unei afaceri



formarea de deprinderi specifice unui întreprinzător care doreşte să-şi dezvolte afacerea



însuşirea unei atitudini proactive faţă de dezvoltarea personală şi organizaţională

11. Planul de învăţământ (cu precizarea numărului de ore aferente fiecărui tip de activitate: curs, activitate
practică, evaluare): 36 ore de curs şi 36 ore de aplicaţii cu evaluare pe parcurs.
12. Coordonatorul programului – prof. univ. dr. Anca DODESCU și prof. univ. dr. Elena BOTEZAT
13. Cum se finalizează (diplome, certificate, atestate etc.) – certificat de absolvire a cursului „Școală
antreprenorială: Dezvoltarea afacerii”
1

Se consideră programe speciale cele realizate de către structuri organizatorice care implementează programe internaţionale la
care România este parte: Socrates, Leonardo etc. sau programe cu finanţare internaţională al căror beneficiar este MECTS.

