15 Noiembrie 2012

Comunicat de presă
„NOI CURENTE ÎN PROGRAMELE DE FORMARE”
Eveniment de networking

Active Consulting&Training și Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră al Universității
POLITEHNICA Bucureşti vă invită să participaţi la a doua întâlnire din ciclul de evenimente dedicate
networking-ului şi antreprenoriatului, organizat în cadrul proiectului “Dezvoltarea competenţelor
antreprenoriale – o alternativă eficientă de adaptare la piața muncii în societatea informațională”
(POSDRU/92/3.1/S/62353), proiect cofinanţat prin Fondul Social European.
Scopul proiectului este de a informa și de a forma în domeniul antreprenorial angajați și personal de
conducere din întreprinderi, precum și persoane care doresc să inițieze o activitate independenta,
urmărind creșterea abilității grupului ținta de a materializa idei de afaceri, precum și asigurarea unor
oportunități sporite pentru participarea activă și creșterea adaptabilității pe o piață a muncii flexibilă
și inclusivă.
Alături de Active Consulting&Training, ceilalţi parteneri ai Universităţii POLITEHNICA Bucureşti în
cadrul acestui proiect sunt Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti şi Agenţia de Administrare a Reţelei
Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare.
Debutând în luna octombrie 2012 şi adresându-se angajaţilor şi angajatorilor, precum şi tuturor
persoanelor interesate de dezvoltarea unei afaceri, scopul acestei serii de evenimente de networking
personal şi organizaţional vizează dezvoltarea unei reţele organizaţionale cu relevanţă directă pentru
domeniul antreprenorial.
Cea de a doua întâlnire are loc în data de 20 noiembrie 2012, în intervalul orar 18-21, la Clubul
Ţăranului, Muzeul Ţăranului Român. Workshop-ul are o ţinută informală, se bazează pe sharing-ul
de informaţii şi bune practici şi pune accentul pe teme precum profilul formatorului modern,
managementul programelor de formare, curente în activitatea de formare și noi tehnici de formare.
Toate cheltuielile evenimentului sunt acoperite din bugetul proiectului.
Formator şi moderator al evenimentului este Eugen Palade, consultant internaţional, formator şi
expert în educaţie – Centrul Educaţia 2000+.
Aşteptăm confirmările de participare la adresa de e-mail: dana.ciolan@a-consulting.ro sau la telefon
0745.236.648. Mai multe informaţii, pe site-urile www.a-consulting.ro și www.antreprenor.upb.ro.

