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Universitatea Babeş-Bolyai oferă programe de studiu de formare şi dezvoltare profesională continuă în
strânsă legătură cu dinamica pieţei de muncă, pentru deprinderea competenţelor şi abilităţilor cu care
universitatea contemporană este chemată să-i înzestreze pe indivizi. Programele postuniversitare de
formare şi dezvoltare profesională continuă vizează actualizarea/dezvoltarea/perfecţionarea unei/unor
competenţe ori unităţi de competenţă/competenţe din una sau mai multe calificări universitare ori din
unul sau mai multe standarde ocupaţionale, aferente unei ocupaţii care poate fi practicată doar de un
absolvent de studii universitare.
Prin Centrul de LifeLong Learning, UBB oferă un cadru flexibil de învăţare pentru toate persoanele care
doresc să-şi îmbunătăţească abilităţile şi competenţele pentru a fi competitivi în societatea actuală.
Proiectul ENELFA este finanţat prin programul Leonardo da Vinci Transfer of Innovation. Proiectul este
implementat în Ungaria prin Budapest Business School şi Camera de Comerţ şi Industrie din Budapesta. În
România, proiectul este implementat în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, prin Facultatea de Ştiinţe
Economice şi Gestiunea Afacerilor şi prin Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj. Bunele practici, care sunt
obiectul transferului de inovaţie, vor fi adaptate în cele două ţări, pornind de la experienţa acumulată de
École de Management de Normandie (EMN). Obiectul transferului de inovaţie este reprezentat de un
număr de 30 de module precum şi a unui sistem de management al învăţării bazat pe web 2.0 şi de
avantajele oferite de tehnologia informaţiei şi comunicării. Modulele pot fi adaptate într-un mod flexibil,
oferind o abordare netradiţională a procesului de învăţare care presupune articularea procesului de
învăţare pe nevoile specifice adulţilor, cu spirit antreprenorial, care doresc să iniţieze, să relanseze sau să
dezvolte o afacere.
O atenţie deosebită este dedicată acelor categorii de persoane, care nu au pregătire economică sau nu
lucrează în acest domeniu dar care sunt constrânşi să acumuleze cunoştinţe şi deprinderi din acest
domeniu, de nevoia acestora de a porni o afacere sau de a fi angrenaţi în asemenea activităţi.
Modulele propuse, pe de-o parte contribuie la asimilarea şi dezvoltarea unor competenţe economice de
natură generală, pe de altă parte facilitează asimilarea unor cunoştinţe şi competenţe transversale. În
cadrul acestor competenţe am enumera elemente precum: munca în echipă, tehnici de negociere,
managementul banilor şi timpului, autocunoaştere şi dezvoltarea calităţilor şi abilităţilor personale.

 Pregătirea unui număr de 18 tutori în Ungaria şi
România pentru adaptarea modulelor;
 30 de module adaptate;
 100 de persoane incluse în grupul-ţintă;
 Program de pregătire personalizat pentru a satisface
nevoile cursanţilor;
 Învăţare interactivă, individualizată;
 Combinaţie unică între e-learning şi joc de simulare;
 Rezultatele conlucrării dintre reprezentanţii mediului
universitar şi profesional.

Primele cursuri, vor fi puse la dispoziţie doritorilor,
începând cu primăvara anului 2013.
Pentru înscrierea la cursurile oferite, vă rugăm să

Pentru parcurgerea unui modul, ceea ce implică parcurgerea cursurilor interactive, a testelor de
autoevaluare precum şi a exerciţiilor aplicative, este necesar un număr de aproximativ patru ore. Tehnicile
informaţionale utilizate asigură un acces facil la resursele de învăţare şi favorizează adaptarea învăţării la
stilul fiecărui participant. Jocurile de simulare asigură cadrul de aplicare a cunoştinţelor acumulate.

contactaţi persoanele de contact de pe prima pagină a
acestui pliant sau site-urile partenerilor din România.

