CONSILIUL NAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE MICI ŞI MIJLOCII DIN ROMÂNIA
„Rolul SME Academy în educația continuă“
dezvoltarea mediului de afaceri local prin programe educaționale în domeniile:
antreprenoriat, planificare strategică, managementul inovarii și educației financiare.

CURSURI GRATUITE
Prezentarea activităților în care sunt implicați participanții SME Academy

Dacă ești Antreprenor sau Manager vei parcurge următorul pachet de cursuri:
Competente Antreprenoriale

Planificare strategica

Managementul inovarii

Educatie financiara

Detalii pe www.smeacademy.ro pagina proiectului și https://www.facebook.com/SMEAcademyCentru pagina de FaceBook din Regiunea Centru. SME Academy va demara cursurile în
Reg. Centru în perioada mai - iunie 2019

Înscrierile în Grupul Țintă al proiectului se fac prin completarea setului de „Formulare GT“, care se obține de la echipa de proiect.
https://www.facebook.com/pg/SMEAcademyCentru/about
Persoană de contact: Ligia LUCA: telefonic la 0754 048 872 sau e-mail: ligia.luca@yahoo.com ;
Durata cursurilor:





40 de ore – Competențe Antreprenoriale
20 de ore – Planificare strategica
20 de ore - Managementul inovarii
20 de ore - Educatie financiara

Cursurile se vor axa pe partea practică ce va avea o durată de cel puțin 50% din durata totală a cursului. Aceasta va avea drept obiectiv conferirea
cursanților abilitatea de a realiza, după caz, planuri de afaceri, strategii, proiecte de inovare, buget și cashflow, realiste și aplicabile în întreprinderile
participanților.
Perioada de desfășurare:
 cursurile de Competențe Antreprenoriale, Planificare strategică, Managementul inovării și Educație financiară se vor desfășura între
Mai – Iunie 2019

Cursurile vor fi organizate în funcție de disponibilitatea cursanților – fie în timpul săptămânii după program, fie în week-enduri, fie mixt – astfel încat să nu afecteze în vreun fel
activitatea profesională desfășurată de participanți.

o Antreprenorii vor participa la sedinte de business coaching in grup si particular cu antreprenori de succes, cu o durata toala de 20 de ore in perioada
Mai – iunie 2019
o Cei mai activi 25 de antreprenori și manageri vor participa la un program inovativ de învățare prin sport – mai - iunie 2019
o Aplicația mobilă SME Bootcamp vine în sprijinul cursanților prin punerea la dispoziție într-un format accesibil al suportului de curs, prin posibilitatea
evaluării cunoștințelor acumulate prin rezolvarea unor quizuri și prin facilitarea comunicării, schimbului de informații sau oferirea de posibilități de
colaborare între cursanți prin chat.

Cursurile vor atinge următoarele subiecte:

Beneficiile care decurg din participarea în cadrul SME Academy sunt date de cunoștințele și abilitățile acumulate și care vor conduce la creșterea performanței la locul de muncă sau
în cadrul afacerii gestionate.

