
    
 

 
 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 

Axa prioritară 6: “Educație și competențe” 

Titlu proiect ”VIITOR-ANTREPRENOR - creşterea participării studenţilor din categorii vulnerabile la programe de studii de 

licenţă prin cadre inovative antreprenoriale” 

Cod SMIS 2014+: 125160 

Proiectul “VIITOR ANTREPRENOR” – o șansă pentru studenții economiști 

Proiectul ,,Viitor Antreprenor” conține printre obiectivele principale creșterea și 

participarea studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență prin 

implicarea unor specialiști, cadre innovative antreprenoriale. 

Universitatea din Oradea/Facultatea de Științe Economice este partener în proiectul „VIITOR 

ANTREPRENOR – Creşterea participării studenţilor din categorii vulnerabile la programe de 

studii de licenţă prin cadre inovative antreprenoriale” – POCU/379/6/21/ – 125160, cofinanţat 

din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman  2014 – 2020”, proiect 

lansat de Universitatea „Valahia” din Târgovişte, în calitate de beneficiar. Un alt partener în 

cadrul proiectului este Universitatea din București. 

Ca răspuns la nevoile pieţei muncii, obiectivul general al proiectului vizează: creşterea accesului 

și echitatea în învăţământul terţiar universitar, precum şi a atractivităţii, diversificării şi inovării 

ofertelor educaţionale în ceea ce priveşte iniţierea şi finalizarea de demersuri academice şi 

antreprenoriale suplimentare adresate studenţilor din anii terminali ai ciclului de licenţă din 

învăţământul terţiar universitar, în strânsă legătură cu îmbunătăţirea competenţelor transversale 

ale personalului didactic în relaţie cu proiectarea modulară de cursuri antreprenoriale, 

organizarea şi furnizarea în medii online a cursurilor / aplicaţiilor şi promovarea de medii noi de 

învăţare. 

Un număr de 76 de cadre didactice de la Universitatea „Valahia” din Târgovişte şi de la 

Universitatea din Oradea formează grupul țintă al proiectului care va participa la programe 

postuniversitare de creştere a competenţelor profesionale și didactice. 

De asemenea, 450 de studenţi: 190 de la Universitatea „Valahia” din Târgovişte, 130 de la 

Universitatea din Bucureşti, 130 de la Universitatea din Oradea vor participa la cursuri 

complementare şi la atelierele de lucru antreprenoriale cu agenţi economici. 

În cadrul proiectului vor fi oferite un număr de 80 de burse pentru studenţii din grupurile 

defavorizate. 

Proiectul “VIITOR ANTREPRENOR” are o durată totală de 24 de luni, iar valoarea totală 

eligibilă a proiectului este de 7.329.870.11 lei. 

 


