ANTREPRENORIAT
POLITEHNIST

Înscrierea par cipanților se va realiza prin
completarea formularului electronic
care va ﬁ accesibil în perioada: 10-14.10.2021.
Anunțarea celor 60 de par cipanți selectați:
15.10.2021
Desfășurarea cursurilor de formare profesională:

21-24 octombrie 2021

CURSURI
DE FORMARE
PROFESIONALĂ

Toate costurile de organizare a cursurilor/ cazare/ masă/ transport
sunt asigurate din bugetul proiectului.

Proiect ﬁnanțat de:
Proiect implementat de:

Asociația Studenților și
Tinerilor Ingineri Politehniști

În parteneriat cu:

Contact: astip@tuiasi.ro

Facultatea de Design Industrial şi
Managementul Afacerilor

Asociația Absolvenților Facultății de Textile-Pielărie

GRATUITE

Înﬁințată în anul 2002, Așociația Studenților și Tinerilor Ingineri
Politehniș ASTIP Iași și-a asumat crearea cadrului organizatoric
pentru elevii din învățământului preuniversitar, studenții și
nerii ingineri din domeniul tehnic, în vederea promovării
ideilor și acțiunilor care să conducă la dezvoltarea,
perfecționarea și cunoașterea domeniului tehnic și managerial,
dezvoltarea personalității creatoare, culturale, spor ve și socioeconomico-organizatorice a acestora.
În cei 18 ani de ac vitate asociația a implementat un număr de
165 de proiecte educaționale și extracurriculare dintre care 46
au beneﬁciat de ﬁnanțare din partea diferitelor ins tuții publice
locale și naționale sau au fost susținute de agenți economici.
Dintre cele mai reprezenta ve proiecte implementate în ul mii
ani amin m:
Ÿ Open doors for jobs, proiect ﬁnanțat de Ministerul
Tineretului și Sportului, 2017
Ÿ BE fashion, BE 100!, proiect ﬁnanțat de Ministerul Culturii și
Iden tății Naționale, 2018
Ÿ 1st JOB, edițiile I-IV, proiect ﬁnanțat de Ministerul Educației
Naționale, 2017-2021
Ÿ Junior Designer, edițiile I-II, proiect ﬁnanțat de Primăria
Municipiului Iași, 2018-2019
Scopul proiectul “Antreprenoriat politehnist” organizat în
perioada 27.09-25.11.2021 este creşterea capacităţii
studenţilor politehniş de a integra studiile tehnice cu
provocările antreprenoriatului.
Obiec vele proiectului sunt:
Ÿ (O1) Informarea unui număr de 1000 de studenţi politehniş
ieşeni cu privire la provocările antreprenoriatului în
perioada 27.09 - 09.10.2021 în cadrul Facultății de Design
Industrial și Managementul Afacerilor din Iași.
Ÿ (O2) Instruirea unui număr de 60 de studenţi politehniş
ieşeni pe teme de antreprenoriat prin par ciparea la cursuri
pe parcursul a 3 zile la Durău în perioada 21.10 - 24.10.2021.
Ÿ (O3) Mul plicarea rezultatelor proiectului prin organizarea
unei campanii de diseminare în perioada 25.10 - 25.11.2021
în rândul a 160 de studenți politehniș .

Principalele rezultate scontate în
urma implementării proiectului
Asociației Studenților și Tinerilor
Ingineri Politehniș în parteneriat
cu Facultatea de Design Industrial
și Managementul Afacerilor și
Asociația Absolvenților FDIMA
sunt:
Ÿ dobândirea de cunoş nţe
speciﬁce pe domenii
complementare, pentru
dezvoltarea spiritului de
a nt rep ren o r/ int ra p ren o r
pentru un număr de 60
studenți par cipanți;
Ÿ înţelegerea unor mecanisme
ale managementului şi
conş en zarea implicaţiilor
diverse care asigură
menţinerea unui agent
industrial pe piaţă pentru cei
60 de studenți par cipanți;
Ÿ dorinţă de implicare în
proiecte similare ulterioare
pentru cei 160 de beneﬁciari ai
campaniei de mul plicare și
diseminare a rezultatelor
proiectului;
Ÿ dezvoltarea spiritului proac v
şi a dorinţei de a iden ﬁca şi
fruc ﬁca oportunităţile
existente pentru cei 1000 de
studenți informați.
Bugetul total al proiectului este de
58.690 lei, ﬁind ﬁnanțat de
Ministerul Tineretului și Sportului
în urma Concursului Național de
Proiecte Studențeș 2021 cu
suma de 47.500 lei.

