
„Student antreprenor”

Proiectul ”Student antreprenor în cadrul 

Facultății de Agronomie” se desfășoară în 

perioada 26 iunie 2019 – 19 iunie 2021.

Obiectivul general al proiectului constă în 

creșterea numărului de absolvenți de 

învățământ superior în cadrul domeniilor de 

specializare inteligentă ale Facultății de 

Agronomie, proveniți din medii defavorizate.

Fiecare studentdin grupul țintă:

•  va beneficia de consilierea psihologică 

în domeniul psihologic și profesional 

realizată de către o persoana 

calificată.

• va beneficia de activități de mentorat 

realizate de către cadrele didactice 

universitare.

• va beneficia de participarea la cursuri 

de antreprenoriat cu aplicații practice 

în domeniul de licență.

* 300 de elevi de liceu (clasele XI-XII) cu 
domiciliul în Regiunea S-V Oltenia, ce vor fi 
orientați și consiliați să urmeze studiile de 
licență în cadrul domeniilor de specializare 
inteligentă ale Facultății de Agronomie; 

* 440 de studenți din domenii de 
specializare inteligentă, cu prioritate din 
domeniile de licenţă următoare:
- Agricultură
- Controlul şi expertiza produselor alimentare
- Montanologie
- Măsurători terestre şi cadastru
- Silvicultură 

* Minim 300 de studenți vor proveni din 
categorii defavorizate (mediul rural, 
studenți netradiționali, romi); 

* 80 de cadre didactice universitare, cu 
prioritate din cadrul Facultății de 
Agronomie. 

Grupul țintă

Ø creșterea numrului de persoane din medii 
defavorizate care finalizează studiile superioare 
cu cel puțin 300 de persoane;

Ø scăderea semnificativă a numărului de studenți 
care abandonează studiile superioare (estimăm 
că peste 90% din grupul țintă va finaliza studiile 
superioare datorită măsurilor de sprijin 
acordate prin proiect);

Ø dezvoltarea spiritului antreprenorial al 
studenților din grupul țintă;

Ø diversificarea ofertelor educaționale prin 
cursuri cu caracter antreprenorial;

Ø creșterea competențelor didactice cu aplicații în 
antreprenoriat pentru 80 de cadre didactice 
universitare.

— Pe termen lung implementarea proiectului 
va genera următoarele beneficii:

Ø Creșterea relevanței formării profesionale în 
mediul universitar prin apropierea curriculei 
academice de cerințele mediului economic;

Ø Creșterea numărului de firme înființate de 
către absolvenții de studii superioare;

Ø Creșterea calității procesului de învățământ 
în universitate.

Implementarea proiectului 
va aduce următoarele beneficii:
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Date de contact:

Universitatea din Craiova
Str. A.I. Cuza, nr. 13, Craiova, jud. Dolj, România
Telefon: +40 251 41 84 75,
Fax:+40 251 41 84 75
Date de contact pentru înscrierea în proiect:
Manager de proiect: Prof.univ.dr Tudor ALEXANDRU, 
tel: 0723.378.164, e-mail: alexandrutudor@yahoo.com

Website: http://agro-craiova.ro
E-mail: contact@agro-craiova.ro

· Nume proiect; „Student antreprenor în cadrul Facultății 

de Agronomie”

· Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

· Beneficiar: Universitatea din Craiova

· Data publicării: Iunie 2019

· Conținutul acestui material nu reprezintă în mod 

obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a 

Guvernului României

Activitățile proiectului:

· Informarea și promovarea proiectului;

· Recrutarea, selectarea și implicarea în 

activități a grupului țintă;

· Activități de promovare a participării la 

învățământul universitar în rândul elevilor 

din grupul țintă;

· Activități de perfectionare a personalului 

didactic din învățământul superior inclus în 

grupul țintă;

· Motivarea și sprijinirea studenților din 

grupul țintă de a-și finalize studiile;

· Activități de perfecționare a personalului 

didactic din învățământul superior, inclus în 

grupul țintă; 

· Conceperea și autorizarea unor cursuri în 

domeniul antreprenoriatului, cu caracter 

aplicat, adaptate domeniilor de studii ale 

studenților din grupul țintă; 

· Dobândirea şi dezvoltarea de competențe 

antreprenoriale ale persoanelor din grupul 

ţintă. 
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