
Manager de proiect: Prof.dr.ing. Daniela ROȘCA



Obiectiv:
Creșterea numărului de absolvenți de învățământ superior din

domenii de specializare inteligentă aferente facultăților de Științe și

Inginerie, proveniți din medii defavorizate, prin măsuri active

(consiliere, programe antreprenoriale, creșterea competențelor

profesionale ale cadrelor didactice universitare, acordarea de burse,

interacțiunea activă cu partenerii sociali din mediul economic).

Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, str. A. I. Cuza nr.13

Valoarea totală a proiectului (lei): 7.514.608 lei

Valoarea cofinanțării UE (lei): 6.387.416,8 lei

Manager de proiect: Prof.dr.ing. Daniela ROȘCA



Obiective specifice:

• Creșterea numărului de absolvenți de studii universitare

provenind din medii defavorizate (rural, netradiționali, romi) cu cel

puțin 300 de persoane pe perioada implementării proiectului;

• Creșterea competențelor didactice a 80 de cadre didactice

universitare;

• Diversificarea ofertelor educaționale pentru studenții din grupul

țintă prin elaborarea de cursuri în domeniul antreprenoriatului,

adaptate domeniilor de studii vizate;

• Dobândirea de competențe antreprenoriale necesare desfășurării

unor activități independente în domeniul de studii pentru 440 de

studenți din grupul țintă;

• Informarea a 300 de elevi din regiunea SV Oltenia cu privire la

oportunitatea și beneficiile participării la învățământul universitar.



Grupul țintă:

• 300 de elevi de liceu (clasele XI-XII) cu domiciliul în Regiunea S-V Oltenia, cu 

prioritate din mediul rural; 

• 440 de studenți din domenii de specializare specifice următoarelor facultăți:

Științe; Inginerie Electrică; Automatică, Calculatoare și Electronică; Mecanică;

• Minim 300 de studenți vor proveni din categorii defavorizate (mediul

rural, studenți netradiționali, romi);

• 80 de cadre didactice universitare. 



Rezultate:

Studenții din grupul țintă vor participa la:

• programe de consiliere;

• activități de mentorat;

• cursuri de formare antreprenorială cu aplicații practice în

domeniul de licență;

• întâlniri cu mediul de afaceri;

• programe de consultanță în realizarea unui plan de afaceri.

300 de studenți provenind din grupuri vulnerabile vor beneficia

de subvenții de maxim 300 de lei pe lună (trei semestre).



Rezultate:

• Vor fi elaborate 4 oferte educaționale în domeniul antreprenorial:

- Bazele antreprenoriatului pentru studenții Facultății de Științe,

- Audit energetic pentru clădiri,

- Inițierea și dezvoltarea unei afaceri de către ingineri,

- Afaceri mici și mijlocii,

• 80 de cadre didactice universitare vor participa la un program de

formare;

• 440 de studenți din grupul țintă vor dobândi competențe

antreprenoriale;

• Studenții din grupul țintă vor realiza cel puțin 300 de planuri de

afaceri;

• 300 de elevi de liceu (clasele XI-XII), cu domiciliul în Regiunea

S-V Oltenia, vor fi informați și consiliați în vederea frecventării

învățământului superior.



Rezultate: 

Informare si publicitate:

• un site web, 

• Conferința de lansare a proiectului,

• Conferința de finalizare a proiectului,

• 500 de pliante informative, 

• 2 roll-up-uri, 

• 2 conferințe de presă, 

• 20 de postere.



Implementarea proiectului va aduce beneficii:

• Creșterea numărului de persoane din medii defavorizate care

finalizează studiile superioare cu cel puțin 300 de persoane;

• Scăderea semnificativă a numărului de studenți care

abandonează studiile superioare (estimăm că peste 90% dintre

studenții care formează grupul țintă vor finaliza studiile superioare

datorită măsurilor de sprijin acordate prin proiect);

• Dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților din grupul țintă;

• Diversificarea ofertelor educaționale prin cursuri care au un

caracter antreprenorial;

• Creșterea competențelor didactice cu aplicații în antreprenoriat

pentru 80 de cadre didactice universitare.



Beneficii pe termen lung:

• Creșterea relevanței formării profesionale în mediul universitar prin

apropierea curriculei academice de cerințele mediului economic;

• Creșterea numărului de firme înființate de către absolvenții de studii

superioare;

• Creșterea calității procesului de învățământ în universitate.



Vă mulțumim pentru atenție !


