ÎN PARTENERIAT CU
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

ACORD pentru implementarea gratuită
a programului JA Universitatea Antreprenorială în anul academic 2019 – 2020

(documentul se trimite scanat, după ce este completat și semnat la adresa alice.dutu@jaromania.org)
Date instituţie de învăţământ:
Tip universitate:
Public/privat

Nume universitate:
Nume facultate:
Oraş:

Judeţ:

Adresa:

Website:

Telefon:

Fax:

Nume, prenume decan:

Email:

Instituţia de învăţământ doreşte să implementeze, în anul academic 2019-2020, programul JA Universitatea Antreprenorială, prin
cadrul didactic (din fiecare universitate pot participa mai multe cadre didactice, completând fiecare un acord separat):
Nume cadru didactic și
grad universitar
Cursuri predate
Telefon mobil
Nume curs/seminar în cadrul căruia se va efectua implementarea
programului JA și se vor folosi materialele educaționale
Număr estimativ de studenți implicați în programul JA

E-mail

Activităţile vor fi implementate şi desfăşurate în conformitate cu cerinţele Legii Educaţiei și regulamentele interne ale
instituţiei de învăţământ în care se vor derula.
Junior Achievement (JA) România:
- pune gratuit la dispoziția cadrului didactic înscris în program materialele necesare derulării activităților: suport de curs
Start Up și alte materiale didactice suplimentare, acces gratuit la platforma de training și consultanță de specialitate, cu
profesioniști din mediul de afaceri pentru studenții din competițiile JA de antreprenoriat și certificat la sfârșitul
implementării;
- oferă acces gratuit pentru participarea studenților la webinarii cu specialiști în domeniul antreprenoriatului,
competițiile de antreprenoriat JA Business Plan Challenge și Compania Anului și programul de practică antreprenorială;
- oferă program de practică pentru echivalarea perioadei obligatorii de practică studențească în mai multe domenii
(realizarea unui proiect pilot de business legat de domeniul de studiu/profilul facultății, în cadrul Incubatorului JA
BizzFactory).
Rolul cadrului didactic presupune:
- derularea activităților specifice programului cu studenții în cadrul cursului/seminarului, pe baza trainingului și a
materialelor educaționale (suport de curs Start Up și resurse digitale) primite;
- promovarea în rândul studenților a competiției JA internaționale de antreprenoriat Compania Anului, precum și a
webinariilor organizate de JA România;
- participarea cu minim 2 echipe la competițiile de antreprenoriat JA Business Plan Challenge și Compania Anului;
- participarea cu 3-5 studenți în cadrul programului de practică oferit de JA România.
Prezentul acord a fost încheiat astăzi (data), _____________, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Prin semnarea acordului, cadrul didactic confirmă că a luat la cunoștință si acceptă condițiile de participare la programul
JA Universitatea Antreprenorială.
Director Executiv Junior Achievement România
Ștefania Popp
Semnătura și ștampilă

Decan facultate

Cadru didactic

Semnătura și ștampilă

Semnătura
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