Fă practica la antreprenoriat cu StartUp Program
Te-ai gândit că poţi face practica de specialitate în propria ta companie?
Junior Achievement Romania şi Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca îţi oferă
oportunitatea de a pilota ideea ta de afacere cu clienţi REALI pentru a deveni propriul tău şef
într-o experienţă de învăţare antreprenorială diferită.Prin programul StartUp ai şansa:
• să pilotezi o idee de afacere în echipă şi să faci prima ta vânzare ca antreprenor
• să îţi echivalezi proiectul pilot cu practica de specialitate de la facultate
• să participi la webinarii gratuite cu antreprenori şi oameni de afaceri care te învaţă
cum se administrează afacerile adevărate
• să participi la competiţia Compania Anului 2013 pentru a intra în finala Europe
Enterprise Challenge din Belgia (Liege, 3-5 iulie)
• să accesezi consultanţa şi resurse care să te ajute să-ţi dezvolţi ideea
Cum participi?
WEBINARII STARTUP PROGRAM
1. Deschide-ţi un cont la www.jaromania.org/studenti
2. Accesează secţiunea Evenimente din contul tău
3. Înscrie-te la webinariile disponibile (informaţiile de acces sunt disponibile în
descrierea fiecărui webinar – click pe titlul acesteia pentru mai multe informaţii)
BIZFACTORY: PILOT DE AFACERE (PENTRU PRACTICĂ DE SPECIALITATE ŞI/SAU
COMPETIŢIE INTERNAŢIONALĂ)
1. Formează-ţi echipa şi contactează un profesor coordonator
Profesorul coordonator din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca:
• conf. dr. Ion Voicu Sucală Voicu.Sucala@mis.utcluj.ro
2. Practică – verifică eligibilitatea proiectului tău:
Discută cu coordonatorul de practică al facultăţii pentru a confirma că proiectul
tău de pilotare va fi eligibil ca temă de practică. Citeşte convenția de practică şi
arată documentul şi coordonatorului pentru a înţelege mai bine în ce va consta
activitatea ta.
După primirea acordului, trimite convenţia semnată către JA Romania
3. Înscriere: Trimite formularul de înscriere completat la startup@jaromania.org
Pentru a participa şi la competiţie, trimite acest formular cât mai urgent
4. Confirmare: după primirea înscrierii, vei primi o confirmare şi instrucţiuni pentru
paşii următori
Informaţii detaliate despre competiţie şi programul de practică sunt disponibile la
startup.jaromania.org şi la profesorul coordonator din facultatea ta.
StartUP este un program Junior Achievement Romania, susţinut de partenerii
naţionali: BCR, Enterprise Investors, Ernst&Young, Hyundai, Intel, Microsoft, SAP,
cât şi de către Primăria Municipiului Bucureşti.
Junior Achievement Romania face parte din cea mai mare şi mai dinamică organizaţie
internaţională de educaţie economică şi antreprenorială din lume. în România, programele
educaţionale de tip learning by doing sunt urmate de peste 150.000 de tineri din 1.000 de
instituţii de învăţământ şi se desfăşoară în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale,
comunitatea educaţională şi comunitatea de afaceri.

