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De ce să participi? 

-Înveți cu adevărat ceva practic din care poți crea o afacere;

-Vei avea mentori dedicați și suport cu materiale audio/video foarte

explicite;

-Ai șansa de a câștiga premii cât salariul unui președinte;

-Vei avea acces la o comunitate de oameni cu aspiratii precum ale tale;

-Înveți un domeniu de viitor foarte căutat.

Link: https://aubb.granturi.ubbcluj.ro/
 Înscrie-te AICI: https://bit.ly/31kD7xa



Condiții de eligibilitate 
1.Ai domiciliul sau reședința în orice regiune a României, excepție regiunea

București-Ilfov.

2.Ești student, nivel licență, în unul din ultimii 2 ani, înmatriculat în cadrul

unei instituții de învățământ superior acreditată din România, excepție cele

din regiunea București-Ilfov, la o specializare inteligentă (vezi pe site lista

specializărilor inteligente).

3.Nu ai mai participat la alte programe de îmbunătățirea competențelor

antreprenoriale în proiecte POSDRU/POCU (vei semna o declarație pe propria

răspundere).



            Oferte educaționale la care să participi 
1.Antreprenoriat și inovare;

2.Simulare, dezvoltare de procese și modelare de afaceri – nivel inițiere;

3.Simulare, dezvoltare de procese și modelare de afaceri – nivel intermediar;

4.Robotic Process Automation – UiPath – Developer;

5.Robotic Process Automation – UiPath – Business Analyst;

6.Accelerator de afaceri.



Antreprenoriat și inovare

•Modul 1: Elemente introductive de antreprenoriat;

•Modul 2: Identificarea și validarea unei idei antreprenoriale;

•Modul 3: Componenta de marketing a planului de afaceri;

•Modul 4: Componenta de management a planului de afaceri;

•Modul 5: Componenta financiară a planului de afaceri și recapitularea

acestuia.

    

Premii 

• 690 de premii, în cuantum de 500 lei/premiu, pentru promovarea oricărei

oferte educaționale:

Antreprenoriat şi inovare

Robotic Process Automation – UiPath – nivel Developer 

Robotic Process Automation – UiPath – nivel Business Analyst

Simulare, dezvoltare de procese şi modelare de afaceri (nivel inițiere).



                 Simulare, dezvoltare de procese și modelare de afaceri 
          – nivel inițiere-

Platforma JobRouter – Nivel inițiere

•Înveți cum să optimizezi procesele unei companii;

•Înveți cum să digitalizezi procesele companiilor;

•Nu ai nevoie de cunoștințe de codare (platformă user friendly și low code);

•Ai suport online din partea formatorilor + materiale audio-video și text-imagine;

•Îți dezvolti competențe cerute pe piața muncii (automatizare și digitalizare procese).

    Premii 

• 690 de premii, în cuantum de 500 lei/premiu,

 pentru promovarea oricărei oferte educaționale:

- Antreprenoriat şi inovare, 

- Robotic Process Automation – UiPath – nivel Developer, 

- Robotic Process Automation – UiPath – nivel Business Analyst,

- Simulare, dezvoltare de procese şi modelare de afaceri (nivel inițiere).

 



Simulare, dezvoltare de procese și modelare de afaceri 

 – nivel intermediar-
     Platforma JobrRuter - Nivel intermediar

•Înveți cum să optimizezi procesele complexe ale unei companii;

•Înveți cum să digitalizezi procesele mult mai complese ale companiilor. Ex: raportare la

multiple contracte, semnătură digitală de la mai multi decidenti, etc;

•Nu ai nevoie cunoștințe de codare (platformă user friendly și low code);

•Ai suport online din partea formatorilor + materiale audio-video și text-imagine;

•Îți dezvolti competențe cerute pe piața muncii (automatizare și digitalizare procese).

    

Premii (sunt disponibile 66 de premii):

•2 premii I în cuantum de 22.000 lei/premiu; 

•2 premii II în cuantum de 10.000 lei/premiu; 

•2 premii III în cuantum de 5.000 lei/premiu;

•60 mențiuni încuantum de 1.000 lei/premiu.



Robotic Process Automation – UiPath - Developer
        

 7 ore de curs online + 14 ore lucrări practice

•Întâlnirea 1: Automatizarea proceselor prin roboți (Robotic Process Automation – RPA). Procesul de

afaceri;

•Întâlnirea2: Prelucrarea datelor; 

•Întâlnirea 3: Evenimente realizate de utilizatori. Funcția de înregistrare;

•Întâlnirea 4: Interacțiunea cu utilizatorul prin intermediul interfeței. Metode de captare de informații;

•Întâlnirea 5: Automatizare la nivel imagine și text;

•Întâlnirea 6: Extragerea și procesarea datelor;

•Întâlnirea 7: Depanarea, testare, implementare și organizarea proiectelor.

 

    Premii

•690 de premii, în cuantum de 500 lei/premiu, pentru promovarea oricărei oferte educaționale: 

Antreprenoriat şi inovare, 

Robotic Process Automation – UiPath – nivel Developer,

 Robotic Process Automation – UiPath – nivel Business Analyst, 

Simulare, dezvoltare de procese şi modelare de afaceri (nivel inițiere).

 



Robotic Process Automation – UiPath – Business Analyst
        

     7 ore de curs online + 14 ore lucrări practice

•Întâlnirea 1: Procesele de afaceri și rolul analistului de afaceri;

•Întâlnirea2: Pregătirea dezvoltării și implementării RPA în afaceri; 

•Întâlnirea 3: Designul soluției ce vizează rezolvarea unei probleme organizaționale;

•Întâlnirea 4: Construirea robotului RPA;

•Întâlnirea 5: Testarea RPA;

•Întâlnirea 6: Implementare și îmbunătățire în procesele curente;

•Întâlnirea 7: Îmbunătățire continuă ulterior implementare.

Premii 

•690 de premii, în cuantum de 500 lei/premiu, pentru promovarea oricărei 

oferte educaționale:

 - Antreprenoriat şi inovare, 

 - Robotic Process Automation – UiPath – nivel Developer, 

 - Robotic Process Automation – UiPath – nivel Business Analyst,

 - Simulare, dezvoltare de procese şi modelare de afaceri (nivel inițiere).

 

 



Accelerator de afaceri
        

    

 

 

 

 Oportunitate pentru studenții cu idei de afaceri competitive

•Ai contextul potrivit pentru a-ți valida ideea de afaceri;

•Ai acces la mentori care să te ajute în clarificarea ideii de afaceri;

•Ai acces la workshop-uri cu oameni specializați din industrii precum marketing,

vânzări, management, cercetare de piață, securitate cibernetică, etc;

 •Ai acces la un networking valoros + potențiali investitori pentru afacerea ta.

    Premii 

•Premii în valoare de 450.000 RON: 

•10 premii de 9.000 lei/echipă; 

•Premiul I în valoare de 140.000 lei/echipă; 

•Premiul II în valoare de 120.000 lei/echipă; 

•Premiul III în valoare de 100.000 lei/echipă.

 

 

 



     
 
 
 

Accelerator de afaceri    



 
Consiliere profesională aprofundată

        

Consiliere profesională de bază și Consiliere profesională aprofundată (destinată studenților la care se

identifică factori de risc ce pot determina abandon școlar).

•Îți vom analiza nevoile cu privire la activitatea educațională, profesională și antreprenorială;

•Te vom ajuta să te dezvolți și să cultivi abilitătile și calitățile valorificate de antreprenori;

•Ai acces la experți în consiliere care îți vor pune întrebările potrivite pentru a ajunge la răspunsurile

potrivite;

•Vei realiza un plan de dezvoltare profesională.

    Premii 

• 115 de premii, în cuantum de 350 lei/premiu, doar pentru componenta Consilierea profesională aprofundată.

 

 

 

 



Consiliere profesională aprofundată 
(disponibil din 1 octombrie 2021)

        

  

  Activitate de tutoriat este destinată studenților cu restanțe:

•Ai ocazia de a-ți promova restanțele cu ajutorul unui tutore specializat;

•Vei avea la dispoziție ore de consultații 1-1;

•Poți participa la această activitate indiferent de numarul de restanțe.

    Premii 

• 72 de premii, în cuantum de 1.000 lei/premiu.

 

 

 

 

 



Burse
     

  

   Burse – pentru a fi eligibil trebuie să:

•Participi și finalizezi oferta educațională Antreprenoriat și inovare;

•Participi la activitatea Consiliere profesională aprofundată;

•Îți asumi și demonstrezi absolvirea studiilor terțiare universitare;

•Ești un student cu factor de risc de abandon școloar și acumulezi între 2 și 6

puncte, conform Metodologiei de selecție a grupului țintă studenți, pag. 10-11.

    Burse 

•45 de burse, în cuantum de 300 lei/lună, pentru maximum 3 semestre (4

luni/semestru).

 

 

 

 

 

 

https://aubb.granturi.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2021/02/AUBB_metodologie_GT_studenti_v3.pdf


Descoperă antreprenorul din tine și

înscrie-te în cel  mai cool proiect!

 

Fii  ANTREPRENOR UBB!

Link: https://aubb.granturi.ubbcluj.ro/
 Înscrie-te AICI: https://bit.ly/31kD7xa


