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Stiriong.ro
29 de modele de afaceri au fost dezvoltate in cadrul acceleratorului 60 Day Challenge!
Impact Hub Bucharest si Business Models Inc. au finalizat cu success a doua editie a
acceleratorului de afaceri "60 Day Challenge”. 29 de antreprenori au participat timp de 2 luni
la programul ce a avut ca obiectiv principal dezvoltarea unor modele sanatoase de afaceri
pentru ideile inscrise. Astfel, cele peste 80 de ore de workshopuri, sesiunile de mentorat si
intalnirile cu antreprenori ce au deja afaceri solide i-au ajutat pe participanti sa isi defineasca
modelul de afacere conform metodologiei Business Model Generation.

Suntem foarte incantati ca am reusit sa facem din 60 Day Challenge un program relevant si
de ajutor pentru tinerii antreprenori aflati la inceput.

Metodologia folosita in program ii va ajuta sa isi imbunatateasca modelele de afaceri in mod
continuu si sa le adapteze la cerintele pietei, creand premizele unor afaceri de succes. a
declarat Vlad Craioveanu – Partener Business Models Inc.
Tot in cadrul programului, antreprenorii si-au testat in piata primele idei despre produsele si
serviciile pe care ei le-au dezvoltat. La finalul celor 60 Day Challenge participantii si-au
prezentat modelele de afaceri si au primit feedback de la un panel de investitori si
antreprenori format din Andrei Rosca, Cristian Prajitura, Marian Popa si Oana Paun.

Articol complet

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007 – 2013
Axa prioritară: 1. Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe
cunoaștere
Domeniul major de intervenţie: 1.2 „Calitate în învăţământul superior”

http://www.opiniatimisoarei.ro/
Gata ADMITEREA 2014 la Universitatea de Vest din Timisoara! Care au fost cele
mai cautate facultati si unde au ramas locuri?

In sesiunea de admitere din vara, la Universitatea de Vest din Timisoara au trecut cu bine de
examene 2700 de studenti. Batalia cea mare s-a dat pe locurile fara taxa. Chiar si asa, au mai
ramas cateva disponibile si pentru cei care vor sa-si incerce norocul in toamna.
Din cele 2000 de locuri disponibile la buget au fost ocupate 1700. Au mai ramas locuri libere
la specializari de la Facultati precum cele de Arte si Design; Chimie, Bilogie, Geografie;
Fizica; Litere, Istorie si Teologie; Matematica si Informatica; Muzica; Economie si de
Administrare a Afacerilor; Sociologie si Psihologie; Stiinte Politice, Filozofie si Stiinte ale
Comunicarii.
In ceea ce priveste locurile cu taxa, au fost ocupate peste 1000 din cele 3600 disponibile.
Pentru locurile bugetate ramase libere pot opta, in toamna, componenti ai loturilor olimpice,
absolventi de liceu cu rezultate remarcabile dar care din diverse motive nu au putut fi prezenti
la sesiunea de bacalaureat din luna iulie, tineri a caror situatie materiala nu le permite sa
urmeze studii superioare la forma cu taxa. Totodata, sunt disponibile 30 de locuri cu finantare
de la buget, pentru candidatii de etnie rroma.
„Rezultatele admiterii ne bucura si confirma munca noastra. Putem spune ca suntem pe
un trend ascendent, in contextul in care numarul absolventilor de liceu cu diploma de
bacalaureat este mai mic de la an la an. Recunoasterea nationala si internationala, oferta
adaptata la piata muncii, la cerintele angajatorilor din multinationale au condus la o
atractivitate ridicata a Universitatii. Am atras tineri din intreaga tara. Mai mult, anul
acesta am avut centre de admitere deschise in alte trei judete”, a declarat Rectorul
Universitatii de Vest din Timisoara, Prof. univ. dr. Marilen Pirtea.
Articol complet

