Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Proiectul îşi propune să susţină excelenţa în formarea antreprenorială a unor tineri cercetători la
nivel de doctorat şi postdoctorat, excelenţă întemeiată pe o abordare interdisciplinară, menită să
sporească sustenabilitatea europeana a unei cariere prin initiative novatoare în cercetare şi într-un
spectru larg de activităţi de tip iniţiativă lucrativă sau prin creşterea angajabilităţii în domeniile
economic, medical, sociologic stiinte sociale si juridice.În cadrul programului se va îmbunătăţi
funcţionarea antreprenorială a şcolilor doctorale şi postdoctorale, pornind de la experienţa
anterioară şi ţinând cont de faptul că acest program îşi propune să dezvolte competenţele
antreprenoriale interdisciplinare într-un mediu integrat de funcţionare al economiei româneşti în
parteneriat inter-universitar. Proiectul urmareste nu doar integrarea cercetarilor si diversificarea
abordarii antreprenoriale ci si stimularea formarii pentru antreprenoriat in directii ce sunt
considerate nevralgice in domeniu. Urmărim prin aceasta, în mod subsecvent, declanşarea unor
tendinţe de coeziune la nivelul mediului academic şi de cercetare, care să depăşească natura
formală a fenomenului şi să se identifice în caracterul de comuniune sinergică pentru
performanţă competitivă cu efecte viitoare în starea economică şi socială a României. Specificul
efectelor de lungă durată în mediul de afaceri este dat de caracterul interdisciplinar al formării
promovate promovate de către proiect, ceea ce întăreşte natura non-excluzivă a aplicabilităţii şi
creşterea calităţii acţiunii antreprenoriale în şi dintre mediul economiei reale, cel al
societăţii/colectivităţilor şi cel de cercetare din România, în măsură să apropie preocupările de
cercetare de iniţiativele cu scop de dezvoltare inteligentă a carierei şi de integrare în strategia de
dezvoltare a Uniunii Europene şi să ne încadreze în modelul economico-social european.Vom
urmări construcţia unei reţele colaborative pentru tinerii antreprenori care să eficientizeze în timp
colaborarea interdisciplinară în cercetare şi corelarea reperelor de exigenţă la nivel european
pentru iniţiativele antreprenoriale.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. colaborarea prin activitatile comune si a activitatilor transdisciplinare in cadrul reuniunii
comune si a stagiilor de practica
2. formarea unui mediu social coeziv in cercetare prin transdisciplinaritate si imbunatatirea
caracterului de comuniune in formarea antreprenorială concretizat in planurile de
dezvoltare antreprenoriala
3. îmbunatatirea capacitatii de transformare a cercetarii in solutii antreprenoriale nu doar
prin stimularea excelentei in cercetarea individuala si asistenta cu expertiza confirmata si
dovedibila, ci si prin sporul formativ in directia unui caracter integrativ pentru toate
grupurile sociale; Obiectivul se va dovedii prin studentii doctorat si cercetatorii
postdoctorat care se vor angaja la finalul proiectului
4. determinarea abilitarii predictive a cercetarilor individuale pe termen lung prin
determinarea unor metode inovative de antreprenoriat dezvoltate in cadrul cursurilor de
formare antreprenoriala
5. integrarea cercetarilor efectuate pe traseul economic-social-medical in actiuni
antreprenoriale reprezentate de catre planurile personalizate antreprenoriale
6. oferirea de exemple de bune practici a colaborarii interdisciplinare transpuse in solutii de
competitivitate inalta pentru intregul mediu de cercetare european; Propagarea acestora se
va realiza prin mobilitatile realizate

7. dezvoltarea capacitatii de generare de solutii inteligente. integrate in planurile
personalizate de antreprenoriat dezvoltate pe parcursul proiectului

