Activități SAS UBB perioada 2017-2020

2017







Activități structură
Înființare SAS
Stabilire calendar activități și misiune SAS
(august-septembrie)
Înființarea și amenajarea sediului SAS (augustdecembrie).
Creare conținut site + identitate vizuală +
materiale de promovare a SAS și a evenimentelor
SAS (august-octombrie)
Parteneri strategici (august-octombrie)
Promovarea structurii în rândul studenților –
conferința “SAS se prezintă” (noiembrie).

Activități pentru studenți
Concurs idei de proiecte SAS Jedi cu acordare de burse
pentru primele 3 locuri
 Deschidere concurs și selecție participanți
 Perioadă de formare – training-uri și workshop-uri
(noiembrie)
 Perioada de foc – “studiu” individual și realizarea
unui plan de afaceri (Business Model Canvas)
 Pitch-ul ideilor de afaceri în cadrul conferinței
Entrepreneurship Nights
Activități online
 Recomandări de cărți de specialitate/domeniu,
evenimente, canale de YouTube etc.
Conferința Entrepreneurship Nights (3-5 decembrie)
 Invitați: Eusebiu Burcaș, Zoltan Vereș, Bogdan
Pandea – susținerea unor prezentări în deschiderea
conferinței
 Finalul conferinței: concursul de idei de afaceri

Rezultate









63 de studenți prezenți la evenimentul “SAS UBB se prezintă”
2000 de pliante distribuite
200 de postere afișate în facultățile UBB
29 aplicanți în concursul SAS Jedi
20 de idei de afaceri selectate pentru sesiunile de formare
15 ore de workshop/training livrate în sesiunile de formare
87 de tineri prezenți la conferința Entrepreneurship Nights
11 entități partenere implicate

2018





Activități structură
Stabilire calendar activități și obiective SAS
pentru anul 2018 (martie-aprilie)
Amenajare sediu
Creare conținut site + materiale de promovare a
SAS și a evenimentelor SAS (iunie-august)
Schimb de bune practici – participare conferință
internațională tematică (noiembrie)

Activități pentru studenți
Parteneriat START UP PLUS (StartUp AIR și START UP
Transilvania) și Primer
 Evenimente de promovare (conferințe de
prezentare a programelor) în rândul studenților cu
privire la posibilități de finanțare a ideilor de afaceri
Școală de vară pe antreprenoriat
 Realizat în parteneriat cu CCARMA
Activități online
 Campanie “Tu ce ai face cu 33.000 de euro?” –
campanie pentru promovarea evenimentului
StartUp AIR
 Recomandări de cărți de specialitate/domeniu,
evenimente, canale YouTube etc.
Conferința Entrepreneurship Nights
 Invitați: Darius Bogdan, Alexandru Curca –
susținerea unor prezentări în deschiderea
conferinței
 Finalul conferinței: pitch idei de afaceri

Rezultate







132 de persoane înscrise și aproximativ 100 participante la evenimentul StartUp AIR
42 de persoane înscrise la Conferința Entrepreneurship Nights
23 de persoane înscrise pentru pitch-uirea ideii de afacere
26 de participanți înscriși la Școala de Vară
5 persoane CA SAS UBB participante la conferință tematică (schimb de bune practici)
1 parteneriat internațional demarat

2019






Activități structură
Stabilire calendar activități și obiective SAS
pentru anul 2019 (martie-aprilie)
Colectare de date pentru analiza de nevoi pe
parte antreprenorială
Creare conținut site + materiale de promovare a
SAS și a evenimentelor SAS (iunie-noiembrie)
Schimb de bune practici la SAS-uri de prestigiu
din țară și din străinătate – Vizită SAS ASE
București la SAS UBB.
Tabăra de vară BARU MARE – Septembrie 2019.
Schimb de practici cu membrii fondatori SAS
2017.

Activități pentru studenți
"Entrepreneurship Nights" – Sesiune de training-uri și
cursuri de antreprenoriat cu antreprenori de succes și
încheierea de parteneriate între SAS UBB și mediul de
business
1 conferință cu antreprenori de succes Din partea a 3 medii
de business (Hyper, SMART HR și Captain Bean) –
Noiembrie 2019
3 training-uri desfășurate concomitent (Flavius Rovinaru,
Dana Dumulescu și Bianca Bosoancă) pe tematici din mediul
antreprenorial (noiembrie 2019)
Școală de vară START! în antreprenoriat
 Realizat de către SAS UBB la Baza de Practică din
Baru-Mare, jud. Hunedoara (septembrie 2019)
Activități online
 Recomandări de cărți de specialitate/domeniu,
evenimente, canale YouTube etc.
 Postări interactive
 Oportunități de implicare/voluntariat
Conferința Entrepreneurship Nights – Ediția a III-a
 Invitați: Bogdan PANDEA, Andrei Ffrancisc TECSI,
Paraschiva LATEȘ
Gala SAS UBB 2019
 Premierea participanților la training=uri și
conferințe
 Acordarea de diplome speakerilor și partenerilor
implicați
Focus-grupuri și analiza de nevoi SAS UBB 2019 – partener
CDUMC
 Desfășurarea și organizarea a peste 5 focus-grupuri
cu studenți de la facultățile UBB
 Derularea unui chestionar în rândul studenților UBB
privind nevoile SAS UBB

Rezultate







Aprox. 130 de persoane înscrise în activitățile proiectului și aproximativ 70 participante la
Focus-groupurile desfășurate
72 de persoane înscrise la Conferința Entrepreneurship Nights
75 de persoane înscrise pentru Training-urile derulate
27 de participanți înscriși la Școala de Vară
3 persoane CA SAS UBB participante la vizita SAS ASE București la Cluj (schimb de bune practici)
3 parteneriate incheiate

2020






Activități structură
Stabilire calendar activități și obiective SAS
pentru anul 2020 (martie-aprilie)
Adaptarea structurii la situația generată de
COVID 19
Creare conținut site + materiale de promovare a
SAS și a evenimentelor și structurii SAS
Schimb de bune practici la SAS-uri de prestigiu
din țară și din străinătate – Derulare eveniment
ONLINE cu toate SAS-urile din țară
Tabăra de vară BARU MARE – Septembrie 2020.

Activități pentru studenți
"Entrepreneurship Nights" Ediția a IV-A– Sesiune de
training-uri și cursuri de antreprenoriat cu antreprenori de
succes și încheierea de parteneriate între SAS UBB și
mediul de business – Platforma ZOOM
2 noiembrie, Adrian POPA (Dezvăluirea abilităților
decizionale și asumarea deciziilor)
3 noiembrie, Claudia CRIȘAN (Organizarea agendei și
managementul timpului)
4 noiembrie, Cristian STAN (Dezvoltarea abilităților de
comunicare și negociere)
Școală de vară
 Realizată de către SAS UBB la Baza de Practică din
Baru-Mare, jud. Hunedoara
Activități online
 Recomandări de cărți de specialitate/domeniu,
evenimente, canale YouTube etc.
 Postări interactive
 Oportunități de implicare/voluntariat
Entrepreneurship Lessons and Tips&Tricks (10 septembrie
2020I și 14 august 2020 și 30 octombrie 2020) Florin M. Pop
și Ion Gheorghe-Petrovai, Mircea VADAN.
Gala SAS-urilor din țară – Schimb de practici privind
situația cauzată de pandemie și direcțiile viitoare SAS.
Încheierea de parteneriate – ex. Cluj-HUB
 Desfășurarea și organizarea a peste 2 evenimente
fizice

