Axa
AP 6: Educație și competențe
Denumire
POCU/379/6/21/Bursa Student Antreprenor - Măsură activă pentru creșterea paricipării studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență
apel
Cod apel POCU/379/6/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10

Lista intermediară a proiectelor aprobate la data de 09.01.2019
Evaluare tehnico-financiară
Nr.
crt.

1

Cod
proiect

Solicitant

UNIVERSITAT
EA BABES
124662
BOLYAI/RECT
ORAT

Titlu proiect

Antreprenor UBB!

Adresa solicitant

Strada Mihail
Kogalniceanu nr. 1,
Municipiul ClujNapoca, Cluj,
400084, România

Categorie
Beneficiar

Regiune/
Obiectiv
Punctaj
Județ
specific

instituție de
învățământ
Nord-Vest
superior de stat
acreditată

97,00

Obiectivul general al proiectului

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului este legat
de problema pe care proiectul vizeaza sa o rezolve:
eficacitatea de ansamblu a
sistemului universitar, masurata prin diversi
indicatori de rezultat (rata participarii la
învatamântul universitar din total populatie, rata
retentiei studentilor sau rata de abandon scolar, rata
de ocupare pe piata fortei de munca a absolventilor,
diversitatea si corelarea cu
nevoile pietei muncii a ofertelor educaþionale) si de
proces (consilierea de care beneficiaza elevii de
liceu în vederea participarii la
facultate, rata studentilor ce beneficiaza de orientare
6.7, 6.9,
academica sau profesionala, gradul de atractivitate al
6.10
programelor de studiu si al
disciplinelor de studiu în particular, accesul
studentilor si elevilor cu venituri reduse sau din alte
grupuri defavorizate la serviciile de
educatie, gradul de utilizare a metodelor de predare
moderne, gradul de utilizare a conþinutului
educational inovator si resurselor de
învatare moderne si flexibile), eficacitate scazuta si
din pacate în continua scadere. Sistemul universitar
nu reuseste sa îsi atinga foarte
bine obiectivele pentru care exista, fiind identificate
decalaje mari fata de nivelul celorlalte tari UE (cf.
A21).

Buget total eligibil

Asistenta
financiarea
nerambursabila
(AFN)

Buget (UE)

Buget de stat (BS)

Contributie
proprie beneficiar

7.876.679,50

7.733.135,36

6.695.177,55

1.037.957,81

143.544,14

2

3

UNIVERSITAT
EA BABES
123894
BOLYAI/RECT
ORAT

UNIVERSITAT
EA DE STIINTE
AGRICOLE SI
MEDICINA
124388
VETERINARA
"ION IONESCU
DE LA BRAD"
IASI

Azi Student, Mâine
Antreprenor! (ASMA)

Strada Mihail
Kogalniceanu nr. 1,
Municipiul ClujNapoca, Cluj,
400084, România

instituție de
învățământ
Nord-Vest
superior de stat
acreditată

MASURI ACTIVE
PENTRU CRESTEREA
PARTICIPARII LA
Strada Aleea M.
instituție de
INVATAMANTUL
Sadoveanu nr. 3,
învățământ
TERTIAR
Nord-Est
Municipiul Iaşi, Iaşi, superior de stat
ANTREPRENORIAL A
România
acreditată
STUDENTILOR DIN
MEDII
DEFAVORIZATE_Antre_S

96,50

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului este legat
de problema pe care proiectul vizeaza sa o rezolve:
eficacitatea de ansamblu a
sistemului universitar, masurata prin diversi
indicatori de rezultat (rata participarii la
învatamântul universitar din total populatie, rata
retentiei studentilor sau rata de abandon scolar, rata
de ocupare pe piata fortei de munca a absolventilor,
diversitatea si corelarea cu
nevoile pietei muncii a ofertelor educationale) si de
proces (consilierea de care beneficiaza elevii de
liceu în vederea participarii la
facultate, rata studentilor ce beneficiaza de orientare
6.7, 6.9,
academica sau profesionala, gradul de atractivitate al
6.10
programelor de studiu si al
disciplinelor de studiu în particular, accesul
studentilor si elevilor cu venituri reduse sau din alte
grupuri defavorizate la serviciile de
educatie, gradul de utilizare a metodelor de predare
moderne, gradul de utilizare a conþinutului
educațional inovator si resurselor de
învatare moderne si flexibile), eficacitate scazuta si
din pacate în continua scadere. Sistemul universitar
nu reuseste sa îsi atinga foarte
bine obiectivele pentru care exista, fiind identificate
decalaje mari fata de nivelul celorlalte tari UE (cf.
A21).

7.726.259,21

7.585.659,46

6.567.320,35

1.018.339,11

140.599,75

96,00

Obiectivul general al proiectului este:
Asistenta si sprijin prin cofinanþare fonduri
nerambursabile FSE pentru o rata de cuprindere
îmbunatatita în învatamântul tertiar la minim 3
universitati acreditate din Regiunea de Nord-Est,
Regiunea Vest si Regiunea de Sud-Est din centrele
universitare Iasi, Timisoara si Galati, pentru un grup
tinta eligibil total de minim 840 de persoane, cod
4S100 si 4S106 în aplicarea unor masuri integrate,
pentru cresterea ratei de acces si participare la
învatamântul tertiar inclusiv antreprenorial si
cresterea atractivitatii a 6 oferte educationale (cod
6.7, 6.9, 4S105) cu componente aplicative la 3 universitati
6.10
acreditate, cu pachete integrate de masuri de
asistenta educationala pentru minim 450 de Studenti
si 300 de Elevi (cod 4S100), din care minim 350 de
studenti persoane din categorii defavorizate
(netraditionali, rural, roma, CES), cu interventii
pentru îmbunatatirea competentelor a minim 90 de
cadre didactice universitare (cod 4S106), inclusiv
prin programe cu credite transferabile din
învatamântul postuniversitar de formare, pentru a
proiecta si oferi programe de studii bazate pe
nevoile beneficiarilor directi (studenti) si indirecti
(angajatori) pe o piata a locurilor de munca în
schimbare.

7.865.382,00

7.706.501,40

6.685.574,71

1.020.926,69

158.880,60

4

5

6

UNIVERSITAT
124167
EA DIN
ORADEA

Antreprenor pentru viitor

UNIVERSITAT
EA DE STIINTE
CEO Antreprenor 124185 AGRONOMICE Competitivitate, Excelenta,
SI MEDICINA
Oportunitate!
VETERINARA

UNIVERSITAT
EA "ŞTEFAN
124981
CEL MARE"
DIN SUCEAVA

Cresterea calitatii
programelor de studii
universitare prin formarea
resursei umane si
promovarea culturii
antreprenoriale in randul
studentilor - ProForm

Strada Universitatii
nr. 1, Municipiul
Oradea, Bihor,
410087, România

instituție de
învățământ
Nord-Vest
superior de stat
acreditată

93,50

Strada Bul. Marasti
instituție de
nr. 59, Municipiul
învățământ Bucureşti 92,50
Bucureşti, Bucureşti, superior de stat
Ilfov
011464, România
acreditată

Strada Universitatii
nr. 13, Municipiul
Suceava, Suceava,
720229, România

instituție de
învățământ
Nord-Est
superior de stat
acreditată

91,00

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
îl reprezinta cresterea numarului de studenþi ai
Universitatii din Oradea prin stimularea participarii
studentilor la programe de studii de licenta, în
special a celor din categorii vulnerabile, si prin
cresterea atractivitatii ofertelor educationale, în
special în ceea ce priveste antreprenoriatul, corelat
cu îmbunatatirea competentelor cadrelor didactice.

7.282.442,22

7.114.153,50

6.190.075,89

924.077,61

168.288,72

Obiectivul general al proiectului vizeaza
imbunatatirea accesului si echitatii in invatamantul
universitar a studentilor, in special a celor din
categorii vulnerabile, prin cresterea atractivitatii
6.7, 6.9, ofertelor educationale antreprenoriale din domeniile
6.10
de specializare inteligenta bioeconomie si energie,
mediu si schimbari climatice, prin imbunatatirea
competentelor personalului didactic si
implementarea de pachete integrate – asistenta
educationala, financiara si antreprenoriala.

7.907.608,06

7.749.455,79

6.721.466,86

1.027.988,93

158.152,27

Obiectivul general al proiectului il reprezinta
combaterea abandonului universitar si cresterea
atractivitatii invatamantului tertiar in cadrul a 5
universitati partenere din regiunile de dezvoltare
Nord-Est, Sud-Est si Sud-Vest Oltenia prin
intermediul unui pachet complex de actiuni
unitare si corelate care vizeaza perfectionarea
profesionala a personalului didactic in scopul
furnizarii programelor de studii prin metode
moderne de predare-invatare dar si in scopul
participarii la dezvoltarea unor oferte educationale
cu grad ridicat de inovare si cu o importanta
componenta aplicativa, urmata de elaborarea a 5
cursuri complementare programelor de licenta axate
pe formarea de competente antreprenoriale cu
ajutorul unor experiente de invatare de calitate
dezvoltate in parteneriat cu mediul privat si
finalizata cu furnizarea noii oferte educationale
impreuna cu masuri de atragere si fidelizare a
tinerilor defavorizati in programele de studii tertiare
universitare.

6.845.959,60

6.671.412,20

5.747.469,61

923.942,59

174.547,40

6.7, 6.9,
6.10

6.7, 6.9,
6.10

7

6.7, 6.9,
6.10

Obiectivul general al proiectului il reprezinta
cresterea accesului si participarii la educatia
universitara si atractivitatii ofertelor educationale la
nivelul universitatilor partenere, prin furnizarea de
programe antreprenoriale, remediale, servicii de
consiliere si orientare profesionala si acordarea de
burse pentru 420 de studenti din medii
dezavantajate, prin imbunatatirea competentelor
profesionale pentru 75 de cadre didactice, prin
dezvoltarea a 3 oferte educationale inovatoare si
corelate cu piata muncii, precum si prin activitati de
constientizare pentru 50 de elevi din medii
defavorizate.

7.897.333,85

7.739.385,99

6.712.733,74

1.026.652,25

157.947,86

90,50

6.7, 6.9,
6.10

Obiectivul general al proiectului este cresterea
participarii si a nivelului de educatie pentru elevi,
studenþi si cadre didactice, in special pentru
grupurile vulnerabile, organizat în cadrul
Universitatii Politehnica Timisoara, în perioada
2019-2021, prin asigurarea de sprijin financiar
studenþilor si elevilor, cresterea atractivitatii ofertei
educationale si îmbunatatirea competentelor
cadrelor didactice.

7.858.769,70

7.737.672,06

6.679.954,27

1.057.717,79

121.097,64

90,00

Cresterea participarii, cu accent pe categoriile
dezavantajate, la invatamantul tertiar si a a calitatii
acestuia precum si reducerea abondonului studiilor
6.7, 6.9,
universitare prin dezvoltarea si implementarea de
6.10
oferte educationale inovative direct corelate cu piata
muncii si
economia nationala.

6.772.910,20

6.660.723,65

5.756.973,71

903.749,94

112.186,55

UNIVERSITAT
Strada Splaiul
instituție de
EA
PROFESORI INOVATORI - Independentei nr.
învățământ Bucureşti 125202 POLITEHNICA
STUDENTI
313, Municipiul
90,50
superior de stat
Ilfov
DIN
ANTREPRENORI! (PISA) Bucureşti, Bucureşti,
acreditată
BUCURESTI
060042, România

8

UNIVERSITAT
Strada Piata Victoriei instituție de
Asigura-ti Viitorul prin
EA
nr. 2, Municipiul
învățământ
123900
Educatie si Antreprenoriat POLITEHNICA
Timişoara, Timiş, superior de stat
AVEA
TIMIŞOARA
300006, România
acreditată

9

UNIVERSITAT
EA DE STIINTE
AGRICOLE SI
MEDICINA
123458
VETERINARA
"ION IONESCU
DE LA BRAD"
IASI

Educatie antreprenoriala
inovativa - EducAtIv

Vest

Strada Aleea M.
instituție de
Sadoveanu nr. 3,
învățământ
Nord-Est
Municipiul Iaşi, Iaşi, superior de stat
România
acreditată

10

11

12

EU-ANTREPRENOR –
creșterea participării
Strada Universitatii
instituție de
UNIVERSITAT
studenților din categorii
nr. 20, Municipiul
învățământ
125144
EA DIN
vulnerabile la programe de Petroşani, Hunedoara, superior de stat
PETROSANI
studii de licență prin inovare 332006, România
acreditată
antreprenoriala

UNIVERSITAT
EA PETROL
125077
GAZE
PLOIESTI/Recto
rat

UNIVERSITAT
124874 EA DE VEST
TIMISOARA

BURSA STUDENT
ANTREPRENOR

Acces și echitate în
universități. Demersuri
antreprenoriale inovatoare
pentru studenți și cadre
didactice.

Strada Bulevardul
București nr. 39,
Municipiul Ploieşti,
Prahova, 100680,
România

Strada Vasile
PARVAN nr. 4,
Municipiul
Timişoara, Timiş,
300223, România

Vest

instituție de
învățământ
Sud superior de stat Muntenia
acreditată

instituție de
învățământ
superior de stat
acreditată

Vest

89,50

Obiectivul general al proiectului vizeaza, in corelatie
cu nevoile pietei muncii din sectoarele economice/
domeniile identificate prin SNC si
SNCDI, cresterea accesului si echitaþii în
invatamantul tertiar universitar, precum si a
atractivitatii, diversificarii si inovarii ofertelor
educationale în ceea ce priveste initierea si
finalizarea de demersuri academic si antreprenoriale
6.7, 6.9,
suplimentare adresate unui numar de
6.10
450 studenti din anii terminali ai ciclului de licenta
din invatamantul tertiar universitar, in stransa
legatura cu imbunatatirea competentelor
transversale ale personalului didactic (76) în relaþie
cu proiectarea modulara de cursuri antreprenoriale,
organizarea si furnizarea în medii
online a cursurilor/aplicaþiilor si promovarea de
medii noi de învaþare.

7.729.873,55

7.575.274,57

6.570.392,55

1.004.882,02

154.598,98

89,00

Cresterea accesului si echitatii la nivelul
Universitatii Petrol si Gaze din Ploiesti, in vederea
diminuarii ratei de abandon al studiilor, prin
asigurarea de sprijin financiar pentru 450 de studenti
6.7, 6.9,
ciclul licenta din categorii vulnerabile si prin
6.10
cresterea atractivitatii ofertei educationale, in special
in ceea ce priveste antreprenorialul, corelat cu
imbunatatirea competentelor pentru 85 de cadre
didactice din universitate.

7.800.069,68

7.677.158,64

6.630.059,27

1.047.099,37

122.911,04

87,50

Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea
calitatii, eficientei si accesului la invatamantul
superior, in corelare cu nevoile pietei muncii din
6.7, 6.9, sectoarele economice, prin dezvoltarea unui program
6.10
integrat de oferte educationale inovative si atractive,
resurse de invatare moderne si flexibile,
perfectionarea personalului didactic si sustinerea
studentilor proveniti din grupuri vulnerabile.

6.673.605,90

6.540.133,76

5.559.113,73

981.020,03

133.472,14

13

14

15

Invata sa fii Antreprenor
pentru Viitor! Imbunatatirea
calitatii ofertelor educative si
a competentelor cadrelor
didactice in domeniul
antreprenoriatului in vederea
Strada Revolutiei nr.
instituție de
UNIVERSITAT
cresterii accesului
77, Municipiul Arad,
învățământ
125150
EA AUREL
participantilor la invatamant
Arad, 310130,
superior de stat
VLAICU ARAD tertiar in conditii de echitate
România
acreditată
si eficienta sociala si
promovarea unei culturi
educationale antreprenoriale
in domeniile competitive de
interes regional EDUBUSINESS

UNIVERSITAT Antreprenoriat Competent in
Strada Bd Galati nr.
EA
randul Tinerilor –
124635
3, Municipiul Galaţi,
"DANUBIUS" Invatamant Inovativ pentru
Galaţi, România
DIN GALATI
Viitor – ACTIV

instituție de
învățământ
superior
particulară
acreditată

Vest

Sud-Est

VIITOR-ANTREPRENOR - Strada B-dul Regele
UNIVERSITAT
cresterea participarii
Carol 1 nr. 2,
instituție de
EA " VALAHIA
studentilor din categorii
Municipiul
învățământ
Sud 125160
" DIN
vulnerabile la programe de
Târgovişte,
superior de stat Muntenia
TÂRGOVIŞTE studii de licenta prin cadre Dâmboviţa, 130024,
acreditată
inovative antreprenoriale
România

85,50

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea
accesului si echitatii in invatamantul superior din
Universitatea Aurel Vlaicu din Arad adresandu-se in
acest sens unui Grup tinta de 50 elevi si 450
studenti, in vederea diminuarii ratei de abandon a
6.7, 6.9,
studiilor, prin asigurarea de sprijin financiar unui
6.10
numar de 350 studenti din categorii vulnerabile si
prin cresterea atractivitatii ofertelor educationale
prin dezvoltarea a 5 noi programe antreprenoriale,
corelat cu imbunatatirea competentelor a unui numar
de 90 de cadre didactice universitare.

7.903.741,82

7.703.821,50

6.548.248,25

1.155.573,25

199.920,32

84,00

Obiectivul general al proiectului este diminuarea
ratei de abandon a studiilor tertiare universitare, in
special pentru categoriile dezavantajate de persoane,
prin masuri de sprijin financiar si de asistenta
6.7, 6.9, educationala in domeniul antreprenorial, in scopul
6.10
corelarii
ofertei de studii a universitatilor partenere cu
nevoile pietei muncii din sectoarele
economice/domeniile identificate prin SNC si
SNCDI.

7.666.069,33

7.534.975,25

6.478.599,31

1.056.375,94

131.094,08

83,50

Obiectivul general al proiectului vizeaza, in corelatie
cu nevoile pietei muncii din sectoarele economice/
domeniile identificate prin SNC si
SNCDI. cresterea accesului si echitaþii în
invatamantul tertiar universitar, precum si a
atractivitatii, diversificarii si inovarii ofertelor
educationale în ceea ce priveste initierea si
finalizarea de demersuri academic si antreprenoriale
6.7, 6.9,
suplimentare adresate unui numar de 450 studenti
6.10
din anii terminali ai ciclului de licenta din
invatamantul tertiar universitar, in stransa legatura
cu imbunatatirea competentelor transversale ale
personalului didactic (76) în relaþie cu proiectarea
modulara de cursuri antreprenoriale, organizarea si
furnizarea în medii
online a cursurilor/aplicaþiilor si promovarea de
medii noi de învaþare.

7.329.870,11

7.183.272,24

6.230.052,01

953.220,23

146.597,87

16

17

18

UNIVERSITAT
Student antreprenor in
125094
EA DIN
cadrul Facultatilor de Stiinte
CRAIOVA
si Inginerie

UNIVERSITAT
EA TEHNICA
124651
DE
CONSTRUCTII
BUCURESTI

Atragerea de candidati
(viitori studenti) la
invatamantul tertiar
universitar ingineresc si
pregatirea lor pentru
cerintele pietei muncii
actuale

Student antreprenor in
UNIVERSITAT
cadrul Facultatilor de
125093
EA DIN
Economie si Administrarea
CRAIOVA
Afacerilor si Horticultura

Strada A.I. Cuza nr.
13, Municipiul
Craiova, Dolj,
200585, România

instituție de
învățământ
Sud-Vest
superior de stat Oltenia
acreditată

83,00

Strada BD-UL
instituție de
LACUL TEI nr. 122învățământ Bucureşti 124, Municipiul
83,00
superior de stat
Ilfov
Bucureşti, Bucureşti,
acreditată
020396, România

Strada A.I. Cuza nr.
13, Municipiul
Craiova, Dolj,
200585, România

instituție de
învățământ
Sud-Vest
superior de stat Oltenia
acreditată

82,50

Cresterea numarului de absolventi de invatamant
superior din domenii de specializare inteligenta
aferente Facultatilor de Stiinte si
Inginerie, proveniti din medii defavorizate, prin
masuri active (consiliere, programe antreprenoriale,
cresterea competentelor profesionale ale cadrelor
didactice universitare, acordarea de burse,
interactiunea activa cu partenerii sociali din mediul
economic).

7.514.608,00

7.364.315,84

6.387.416,80

976.899,04

150.292,16

Prezentul proiect contribuie semnificativ la
indeplinirea unei prioritati strategice urmarite prin
POCU 2014-2020 – Educatie si competente
intrucat obiectivele, rezultatele si indicatorii
proiectului se dedica imbunatatirii sistemului
educational din invatamantul tertiar universitar, prin
6.7, 6.9,
proiectarea si implementarea de programe de studii
6.10
complementare inovative viabile si atractive (ce vor
avea statut de cursuri complementare, incluzand
indeosebi si un curs/modul de antreprenoriat) care sa
incurajeze semnificativ participarea studentilor si
frecventarea studiilor la palierul invatamantului
tertiar superior.

6.908.281,65

6.728.383,07

5.802.484,50

925.898,57

179.898,57

Cresterea numarului de absolventi de invatamant
superior in cadrul domeniilor de specializare
inteligenta ale Facultatilor de Economie si
Administrarea Afacerilor si Horticultura proveniti
6.7, 6.9,
din medii defavorizate, prin masuri active
6.10
(consiliere, programe antreprenoriale, cresterea
competentelor profesionale ale cadrelor didactice
universitare, acordarea de burse, interactiunea activa
cu partenerii sociali din mediul
economic).

6.275.726,36

6.150.211,61

5.334.367,42

815.844,19

125.514,75

6.7, 6.9,
6.10

19

UNIVERSITAT
125095
EA DIN
CRAIOVA

Student antreprenor in
cadrul Facultatii de
Agronomie

Strada A.I. Cuza nr.
13, Municipiul
Craiova, Dolj,
200585, România

Strada A.I. Cuza nr.
13, Municipiul
Craiova, Dolj,
200585, România

instituție de
învățământ
Sud-Vest
superior de stat Oltenia
acreditată

instituție de
învățământ
Sud-Vest
superior de stat Oltenia
acreditată

20

UNIVERSITAT
Student antreprenor in
124958
EA DIN
cadrul Facultatilor de Stiinte
CRAIOVA
Sociale, Litere si Geografie

21

Dezvoltarea culturii
UNIVERSITAT antreprenoriale a studenților
Strada Prof. dr.
instituție de
EA TEHNICĂ de la inginerie și arhitectură
docent Dimitrie
învățământ
123975 "GHEORGHE
prin crearea unei rețele de
Mangeron nr. 67,
Nord-Est
superior de stat
ASACHI" DIN
centre de pregătire în
Municipiul Iaşi, Iaşi,
acreditată
IAŞI
antreprenoriat700050, România
AntreprenorIng

6.7, 6.9,
6.10

Cresterea numarului de absolventi de invatamant
superior in domenii de specializare inteligenta din
cadrul Facultatii de Agronomie Craiova,
proveniti din medii defavorizate, prin masuri active
(consiliere, programe antreprenoriale, cresterea
competentelor profesionale ale
cadrelor didactice universitare, acordarea de burse,
interactiunea activa cu partenerii sociali din mediul
economic).

7.352.234,93

7.205.190,19

6.249.399,67

955.790,52

147.044,74

82,00

6.7, 6.9,
6.10

Cresterea numarului de absolventi de invatamant
superior proveniti din medii defavorizate, prin
masuri active (consiliere, programe antreprenoriale,
cresterea competentelor profesionale ale cadrelor
didactice universitare, acordarea de burse,
interactiunea activa cu
partenerii sociali din mediul economic).

7.507.833,68

7.357.676,99

6.381.658,65

976.018,34

150.156,69

79,00

Obiectivul general al proiectului este cresterea
participarii si a nivelului de educaþie pentru elevi,
studenþi si cadre didactice, in special pentru
grupurile vulnerabile, organizat în cadrul
6.7, 6.9,
Universitaþii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iasi, în
6.10
perioada 2019-2021, prin asigurarea de sprijin
financiar studenþilor si elevilor, cresterea
atractivitaþii ofertei educaþionale si îmbunataþirea
competenþelor cadrelor didactice.

7.888.735,48

7.730.960,77

6.705.425,19

1.025.535,58

157.774,71

82,50

22

Activități și măsuri integrate
de asistență educaționala,
consiliere profesională și
mentorat, respectiv sprijin Strada Targu din Vale instituție de
UNIVERSITAT
financiar pentru creșterea
nr. 1, Municipiul
învățământ
Sud 125165
EA DIN
participării la învățământul
Piteşti, Argeş,
superior de stat Muntenia
PITESTI
terțiar în regiunea Sud110040, România
acreditată
Muntenia în condiții de
nediscriminare și echitate
socială (ACTIV PRO-UPit)

76,00

Dezvoltarea si implementarea de activitati integrate
care sa conduca la cresterea accesului si participarii
la invatamantul tertiar universitar in Regiunea SudMuntenia prin dezvoltarea competentelor si
abilitatilor didactice necesare educatiei
antreprenoriale ale personalului didactic
universitar,prin asistenta educationala, consiliere
antreprenoriala si sprijin financiar pentru studenti,
6.7, 6.9, prin mentorat in alegerea unui traseu educational si a
6.10
unei oferte educationale pentru elevi, respectiv prin
dezvoltarea ofertei educationale universitare in
concordanta cu cerintele pietei muncii in cadrul
programelor de studii din domeniile prioritare ale
Strategiei Nationale de Competitivitate (SNC) 20142020, respectiv in domeniile de specializare
inteligenta, prevazute in Strategia Nationala de
Cercetare, Dezvoltare si Inovare (SNCDI) 20142020.

Total Lei
Total Euro

4.822.719,03

4.732.350,91

4.099.103,36

161.406.713,86 158.181.824,75 136.733.067,40
34.692.469,39 33.999.317,52 29.389.160,11

633.247,55

21.448.757,35
4.610.157,41

90.368,12

3.224.889,10
693.151,88

