Premiază-ţi spiritul antreprenorial!

Cluj-Napoca, 05 decembrie 2012

CIDO te premiază la
FESTIVALUL STUDENŢESC DE ANTREPRENORIAT
În perioada 5-18 decembrie 2012 Centrul pentru Iniţiere şi Dezvoltare Organizaţională CIDO din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, în parteneriat cu AIPPIMM, OTE şi
Asociaţia Principium, organizează la Cluj-Napoca Festivalul Studenţesc de Antreprenoriat.
Acest eveniment se bucură de sprijinul partenerilor media şi anume Ziarul Buzznews,
Omnipass, Tele Europa Nova, Ziarul Făclia şi Radio Napoca FM şi este sponsorizat de Auchan
România, Farmec, Bejenaru & Partners, Asociaţia Principium şi gaMI RO NET.
Printre firmele colaboratoare care vor face parte din juriu se enumeră Grupul Financiar
Imofinance, Acta Marque, Auchan România, Farmec, NET Brinel Redkiwi, Trustul de
Consultanţă Transilvănean, Prima Invest Consulting, Multifinantare, Psihoselect, Karon şi
Performed Events.
Scopul acţiunii este acela de a promova cultura şi gândirea antreprenorială în rândul
studenţilor, prin dezvoltarea competenţelor de iniţiere şi gestionare de afaceri.
Festivalul Studenţesc de Antreprenoriat este dedicat tuturor studenţilor de la toate facultăţile,
la nivel licenţă şi masterat din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. Studenţii pot participa
individual sau pot forma echipe de maxim 5 persoane pentru a concura.
Prin intermediul acestui festival ne dorim, să identificăm soluţii legate de principala problemă în
domeniul antreprenoriatului şi anume lipsa de educaţie antreprenorială şi transmiterea dificilă de
informaţie între diferitele grupuri de actori din acest domeniu, şi să creştem numărul IMM-urilor
deţinute de studenţi.
Principala intervenţie în favoarea grupului ţintă vizat de această dată o reprezintă îmbogăţirea
competenţelor antreprenoriale ale studenţilor, printr-o interacţiune eficientă între universitate şi mediul
de afaceri, pentru o mai bună adaptabilitate la piaţă muncii. Prin atingerea acestui obiectiv, se doreşte
eliminarea blocajului în iniţierea şi dezvoltarea de afaceri, blocaj rezultat din cauza lipsei generale de
experienţă şi a unei gândiri antreprenoriale în rândul grupului ţintă.
În cadrul festivalului se vor organiza diverse acţiuni, dintre care menţionăm: concursul de
proiecte de antreprenoriat - secţiunea business plan, concurs privind gestionarea problemelor din mediul
lucrativ – secţiunea provocări antreprenoriale, workshop-ul exploratoriu în domeniul conceperii unor
planuri de afaceri sustenabile, întâlniri interactive între antreprenori şi studenţi, şi prezentări ale unor
iniţiative antreprenoriale de succes.
Detalii suplimentare despre Festivalul Studenţesc de Antreprenoriat pot fi găsite pe:
https://www.cido-org.ro
https://www.facebook.com/CIDO.ORG.
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