Anunţ
Studenţii Facultăţii de Protecția
Protecția Mediului
înmatriculaţi în penultimul an de studiu
sunt invitaţi să participe la
întâlnirea cu grupul ţintă potenţial – STUDENȚI
STUDENȚI
în cadrul proiectului
„ANTREPRENOR PENTRU VIITOR"
Cod proiect: 124167

Întâ
Întâlnirea va avea loc în data de: 28 octombrie 2019, ora 15,
15, sala S013 Sala Festivă parter,
din incinta Facultății
Facultății de Protecția Mediului, str. General Magheru, nr.26, Oradea.
Scopul acestei întâlniri este de a informa GRUPUL ȚINTĂ POTENȚIAL – STUDENȚI
STUDENȚI cu privire
la activităţile și rezultatele planificate ale proiectului, beneficiile pentru grupul țintă, precum și despre criteriile de selecţie, componenţa dosarului de selecţie şi procesul de selecție
a grupului țintă.
GRUPUL ŢINTĂ STUDENŢI al proiectului cuprinde 450 Studenţi înmatriculaţi întrîntr-un program de studii de licenţă nonnon-economic,
economic din care 330 studenţi din grupuri vulnerabile,
vulnerabile cu
accent pe studenţii din mediul rural, studenţi aparţinând minorităţii Roma, cu dizabilităţi,
din comunităţile dezavantajate economic şi studenţi netradiţionali (cu vârsta de peste 24
de ani, încadraţi în categoria de persoane cu dificultăţi socioeconomice).
GRUPUL ŢINTĂ II - STUDENŢI va beneficia gratuit în cadrul proiectului de:
-

1 pachet de servicii de sprijin pentru studenţi (testare aptitudinală, consiliere
profesională şi orientare în carieră personalizată, asistenţă educaţională şi sprijin
financiar) care va cuprinde pentru fiecare student:
o 1 testare aptitudinală utilizând softul COGNITROM,
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-

-

o 1 şedinţă de consiliere personalizată şi orientare în carieră pe baza
rezultatului testării aptitudinale cu un expert consilier psiholog,
o asistență educaţională individuală coordonată de un cadru didactic
responsabil la nivel de facultate pe baza unei fişe de observaţie/student,
unui plan individual de intervenţie/student, unui plan de sustenabilitate
poststudii în domeniul studiilor de licenta. Din cei 450 studenți, cei 330
studenţi din grupuri vulnerabile, vor beneficia și de sprijin financiar prin
bursa student antreprenor în valoare de de 300 lei/lună,
lei/lună pe parcursul
ultimelor 3 semestre de studiu.
1 program de formare de competențe
competențe antreprenoriale cu componentă
componentă practică
particularizat pe domeniul de studiu:
studiu:
o Din cei 450 studenți formați în Competențe antreprenoriale pentru noneconomiști, 126 vor fi premiați pentru planurile de afaceri cu premii între
500 lei și 1500 lei.
1 program de formare de competențe
competențe transversale pe tematica Coaching pentru
carieră sau Abilităţi de viaţă dezvoltat în corelare cu nevoile pieţei muncii şi
particularizat pe domeniul de studiu:
studiu
o Din cei 450 studenți formați în Competențe antreprenoriale pentru noneconomiști, fiecare student va participa, la alegere, la unul din cursurile
Coaching pentru carieră sau Abilităţi de viaţă.

Această activitate se desfăşoară în cadrul Activităţii 3 - Selecţie şi monitorizare grup ţintă a
proiectului Antreprenor pentru viitor (AntreV), pe baza Metodologiei de selecție
selecție a grupului
țintă.
Metodologia de selecție
selecție a grupului țintă a fost publicată pe site-ul de prezentare a proiectului https://antrev.uoradea.ro/ro/, secţiunea Grup ţintă: https://antrev.uoradea.ro/ro/grup-tinta-al-proiectului.
Pentru informații
informații suplimentare, contactați
contactați Responsabilul implementare pe facultate:
facultate:
conf. univ. dr. Lazăr Andra Nicoleta
Proiect: Antreprenor pentru viitor
Beneficiar: Universitatea din Oradea
Partener: Corporactive Consulting SRL
Valoare totală eligibilă: 7.282.442,22 lei,
lei din care:
- Finanțare nerambursabilă: 7.114.153,50 lei (97,69% din valoarea totală eligibilă),
din care: Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT: 6.158.002,73 lei;
Valoare eligibilă nerambursabilă din Bugetul național: 956.150,77 lei
- Cofinanțare beneficiar: 168.288,72 lei
Durata de derulare a proiectului: 2 ani
Perioada de implementare: 24.05.2019 - 23.05.2021
Cod proiect MySMIS: 124167
Cod apel: POCU/379/6/21/Operaţiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10
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Componenta 1: 379 Bursa Student Antreprenor - Măsură activă pentru creşterea paricipării studenţilor din categorii vulnerabile la programe de studii de licenţă - Regiuni mai putin
dezvoltate; Axa Prioritară: Educaţie şi competenţe
Proiect cofinanțat
cofinanțat din Fondul Social European prin Programul
Programul Operațional
Operațional Capital Uman
20142014-2020.
Contact: Manager de proiect - Conf.univ.dr. CĂUȘ
CĂUȘ Vasile Aurel,
Universitatea din Oradea, Str. Universităţii nr. 1, tel.:
tel.: 0259.408.288, https://antrev.uoradea.ro
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