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ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE A ANTREPRENORIATULUI ÎN RÂNDUL GRUPULUI ŢINTĂ
Universitatea Spiru Haret prin Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova în
calitate de Beneficiar anunţă începerea derulării Activităţilor de promovare a antreprenoriatului în
rândul grupului ţintă în cadrul proiectului “O nouă dimensiune a calităţii în învăţământul superior
economic”.
Promovarea activă, în rândul studenţilor şi masteranzilor - membri ai grupului ţină, a
antreprenoriatului constituie unul dintre obiectivele generale declarate ale proiectului.
Această activitate are un caracter interactiv. O parte din membrii reţelei, antreprenori care
deţin propria afacere, se vor întâlni cu studenţii din grupul ţintă şi le vor prezenta drumul parcurs
de ei de la idee până la afacerea deţinută în prezent. Întâlnirile vor fi moderate de către experţi ai
Universităţii Spiru Haret şi SC Fight For Education SRL. Se vor prezenta oportunităţile de înfiinţare
şi de dezvoltare a unei afaceri, obstacolele întâlnite şi modalităţile optime de depăşire a lor, idei de
afaceri, oportunităţi de finanţare, calităţile necesare unui antreprenor.
Activităţile urmăresc dezvoltarea spiritului antreprenorial şi implicit creşterea şanselor ca
studenţii din grupul ţintă să demareze propria afacere.
Informaţii suplimentare la: mobil 0723.151.068 Ilie Dragoş –expert vizibilitate şi relaţii
publice, e-mail: secretariat@cresterea-calitatii-invatamantului.ro sau la sediul Facultăţii de
Management Financiar Contabil Craiova str. Brazda lui Novac nr.4 telefon 0251598265.
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