
Proiectul EELISA Unfolds * programul de formare a formatorilor – BOOSTEE 
 
Informare emisă de Direcția Cercetare - Inovare și Fonduri Europene – U.P.B. 
cu privire la oportunitatea lansată în cadrul proiectului EELISA Unfolds în vederea 
participării la programul de formare a formatorilor – BOOSTEE (program și poster – 
atașate acestui e-mail). 
 

Acest program oferă o experiență captivantă și interactivă pentru personalul didactic și 
pentru cel administrativ (cu preocupări didactice sau pentru cei care sunt în prezent 
studenți masteranzi, doctoranzi sau cercetători postdoctorat), care, după finalizarea 
programului, vor putea: 
• să demonstreze cunoștințe aprofundate despre conceptele, principiile și practicile 

centrale ale educației antreprenoriale (de exemplu, mentalitatea și abilitățile 
antreprenoriale, antreprenoriatul social etc.) 

• să demonstreze înțelegerea modului în care mentalitatea antreprenorială poate fi 
abordată în cursurile non-antreprenoriale; 

• să demonstreze capacitatea de a proiecta cursuri și activități extracurriculare bazate pe 
pedagogii experiențiale și de învățare-acțiune; 

• să demonstreze o bună abilitate de a comunica cu partenerii externi și părțile interesate 
pentru a le implica în practici de co-creare. 

 

Agenda și descrierea sesiunilor: 
 

Ziua 1 (3 noiembrie 2022) 
- Online 

Ziua 2 (8 noiembrie 
2022) - Online 

Ziua 3 (10 noiembrie 2022) 
- Online 

Topic: “Entrepreneurship on 

Campus: Developing the 

Entrepreneurial Mindset 

Outside the Classroom” 

  

Workshop și sesiune Q&A 

Durata: 2 ore 

15.00-17.00 

  

Trainer: Monia Gentile 

  
  
Topic: 
“Walk the talk. Value 
proposition and customer 
validation as tools for the 
design of a new course 
experience”  
  
 
 

Workshop  
Durata: 2 ore  
17.00-19.00 

  
Trainer: Claudio Feijoo  

Topic: “Co-creation 
practices: Learnings from 
open innovation projects 

  
  
 

Prezentare interactivă 

Durata: 1 oră 

10:00-11:00 

  
Trainer: Christofer Daiberl 
  
  
Topic: 
“Promoting women 

empowerment and 

leadership through 

technologies” 

  

 

 

Prelegere online 

Durata: 2 ore 

11:00-13:00 

  

Trainer: Darya Majidi  

Topic: “How to Inspire 
Entrepreneurial Thinking in 
Your Students: Pedagogical 
Approaches & Experiences” 

  
 

Prezentare interactivă 

Durata: 1 oră 

10:00-11:00 

  
Trainer: Zeynep Erden Bayazıt 
  
  
Topic: 
“Support services for student 
engagement in 
entrepreneurship and 
innovation” 

  
 
 

Prezentare interactivă 

Durata: 2 ore 

11:00-13:00 

  
Trainer: Răzvan Crăciunescu 

  
  
Termenul limită de aplicare: 15 octombrie 2022 

 



Înscrierea (online): 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSI9ZN3x0DMtn8zNY6O5cHFSv1N_4KA
ZxFdNNssEeYUsk2Eg/viewform 

 

Participarea este gratuită.  
 

Dacă sunt necesare detalii suplimentare vă rugăm să ne contactați: 
leticia.rodriguezh@upm.es, loredana.manasia@upb.ro. 
 

Mihaela TOMA 

Direcția Cercetare - Inovare și Fonduri Europene 
Serviciul Dezvoltare-Contractare proiecte 
Universitatea POLITEHNICA din București 
Adresa: Splaiul Independenței 313, sector 6, 060042, București 
Tel: +4(0)21 402.92.56  
E-mail: mihaela.toma@upb.ro / fondurieuropene@upb.ro / dcife@upb.ro * www.upb.ro 
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