INVITAȚIE
Conferinţa „Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale – proiect şi realizări”
Vă invităm să participaţi la Conferinţa de închidere a proiectului “Dezvoltarea
competențelor antreprenoriale – o alternativă eficientă de adaptare la piața muncii în
societatea informațională” (POSDRU/92/3.1/S/62353), care se va desfăşura în data de 11
decembrie 2013, la Sala Senatului a Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti, în
intervalul 16.00 – 19.00.
Proiectul este implementat de Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti prin intermediul
Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră, în parteneriat cu Universitatea Petrol - Gaze
Ploieşti, Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi
Cercetare şi Active Consulting & Training, SRL.
Evenimentul va reuni membri ai echipei de implementare, experţi şi colaboratori participanţi
la activităţile proiectului, precum şi beneficiari ai activităţilor proiectului – participanţi la
programul de formare în domeniul competenţelor antreprenoriale sau la evenimentele de
networking desfăşurate în cadrul proiectului. Conferinţa îşi propune să prezinte rezultatele şi
indicatorii analizei de impact a activităţilor proiectului şi să contureze concluziile cu care se
finalizează această iniţiativă de dezvoltare a competenţelor antreprenoriale în spaţiul mediului
educaţional românesc.
Ne bucurăm să-i avem ca invitaţi speciali pe dl. Dan Berteanu, partener AchieveGlobal şi
antreprenor, alături de dl. prof.dr. Cezar Scarlat, din cadrul Facultăţii de
Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor, Universitatea POLITEHNICA
din Bucureşti. Ne dorim ca experienţa invitaţilor noştri să fie un reper de motivare şi
conştientizare pentru viitorii antreprenori în parcursul de sedimentare a iniţiativei lor de
afaceri, prin abordarea unor subiecte de interes general precum obstacole şi oportunităţi
pentru iniţiativele de start-up, medii educaţionale şi formative propice dezvoltării spiritului
antreprenorial, exemple de decizii antreprenoriale cu impact asupra succesului de business.
Persoanele care doresc să participe sunt rugate să completeze formularul de înscriere până pe
5 decembrie 2013 accesând linkul următor:
https://docs.google.com/forms/d/1u7STp3m9WW5QnHhjeOjKRrW6Lz0q6xURaTOcy1bvC
UI/viewform
Pentru orice informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi: Simona HAINAGIU,
coordonator activităţi, seminarii, conferinţe antreprenoriat: simona.hainagiu@gmail.com,
0727 136350 sau 021 402 83 02.
Manager de proiect
Conf.univ.dr. Nicoleta Liţoiu

