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11. I TER L EDUCATIEI ~J CERCET ÂRII 
U 'I \ ER IT TE ··v LAHIA' OIN TÂRGOVI$TE 

E l T L NIVERSITAR 
• \1 a inaia. nr 13. 130004. Târgovi~te. România 

Tel f n: 0 66 187 766. rax : +40-245-217692 
-m«il : nat@valahia .ro 

lJotàn1rcu SE . T . I I lJ JVI~I SITAR nr. 60 B 

I. 
clin 17 dcccmhrie 2019 

l '1 i . · ·_i tâ\ii "Valahia" ~in _Târgovi~te, întrunit în ~edinta ordinara din data de 17 
tri\ tt m·o alomlw dm data de 4 decembrie 2019, 

L
1

rmare adr sei emisa eu nr. 7285/ 09.12.2019, de catre Consiliul de 
A lministratie al Universitatii ''Valahia'· din Târgovi~te, eu privire la 
apr barea planurilor de înva{âmânt pentru cursurile postuniversitare de 
P rfe tionare profesionalâ Competenfe Antreprenoriale ~i 
Jfana 0 ememul Inoviirii Sociale necesare realizârii obiectivelor ~i 
.. ustinerii sustenabilitatii proiectului POCU/379/6/21/ - 125160; 
In conforrnitate eu dispoziçiile art. 213 alin. (2) lit. n) <lin Legea 
Educa~ei Nationale nr. 1 /2011, eu modificârj}e $i compJetârile 
ulterioare: · · 
În temeiul dispozitiilor art. 45 pet. 41 din Ca1ia Universitatii '~Valahia" 
din Târgovi~te; 
În temeiul dispozitiilor art. 19 pet. 1 din Regulamentul de Organîzare 
. i Functionare a Senatului Universitâtii "Valahia" djn Târgovi~te. 

HOTARA~TE 

.... lJ,, ......... , ... • planurile de învâtâmânt pentru cursurile postuniversitare de perfectionare 
,,.T..>c:-,,-..0 alà Competenfe Antreprenoriale ~i Managementu/ lnovarii Sociale, necesare 

ivelor ~i susfinerii sustenabilitâtii proiectului POCU/379/6/21/ - 125160. 

otàrâre va fi comunicata Consiliului de Ad.ministratie al Unîversita~i 
in Târgovi~te ~i va fi postatâ pe site-ul UVT. sectiunea Senat. 

PRE EDI~TE 

~ 
Prof. uni\. dr. Con tantin PEHOlll 

VJCEl'SEDINTE, 

onf. univ. dr. Li ia MOCANU 

ARACIS 2016 



UNJUNEA EUROPEANÀ • . • 

lnatruni.onta Structuralo 
2014-2020 

Prolect èoflnaniat dln Fondu! Social European prln Programul Operatlonal Capital Uman 2014 - 2020 
Axa prloritara 6: Educatle ,1 competonto 

TIUu prolect "VIITOR-ANTREPRENOR • cre~t•rea partlciplrll studontilor din catogorii vulnorabile la programo do studll do liconta prin cadro lnovatlve antreprenorialo" 

Cod SMIS: POCU/379/6/21/ -125160 

Unîversitatea Valahîa din Târgovîste 

F acultatea/Departamentul/Centrui: Departamentul pentru TnviiJiimânt la DistanJil $i Formare Continua 
PPFDPC/Denumîrea programuluî Competenfe Antreprenoriale 
Forma de învatamânt IF 

Domenîul de lîcenta pe care se fundamenteaza programul de studiî Administrarea afacerilor 
1 

Standardul ocupa\ional pe care se fundamenteaza programul de studii Antreprenor in economia socialii cod COR 112032 
Unitatile de competenta 

Nr. 

crt. 

1. 

- Competente antreprenoriale C7; 
- Mentinerea unor relatii de munca etice G3; 
- Realizarea studiului de fezabilitate S3 
- Elaborarea planului de afaceri S2; 
- Gestionarea afacerii S3; 

- Reprezentarea organîzatiei în relatiile externe S7. 

PLAN DE ÎNVÂTÀMÂNT 

valabil incepând eu anul universitar ___ _ 

Disciplina 
Activitati didactice 

C s L p AP 
1 

Competenfe antreprenoriale 28 28 - - -

Total ore 
- - . -

56 

Decan sau Director 

UNIVERSJTATEA 
DIN 13UCURl:STI 

- -\ :&1111 t I r \J,.fl, .-, f t \ 

4. 

Nr. 

credite 

-

Forma de 
evaluare 

E 



Nr. 

1 
crt 

1 

. . 
inul Op tlon I C plt I Uman 2014 - 2020 

rtl lp rll tud n\llor din c-ato9orii vulnerabile la programe de s tu e 

tu/ pentru fnvafàm.~nf la Distanta §i Formare Con ·nua 
u/ inovarli sociale 

gramul de studii: ft' anagement1 

pro ramul de studii Manager de inovare, Ccd COR 

· are a strategiei de inovare a firmei S8; 
n le a echipel S9; 

idei creative S1 O; 
d inov re S13; 

lt 'fii procesului de inovare S14. 
... . 

PLAN DE lNVÀTÂMÂ~T 

valabif începând eu anul universitar ___ _ 

Disciplina 
Activitati drd _ ctice l r. Forma de 

C S L P AP credite evalua e 
1 

28 28 Î - 1 ~ E 

Total ore 

Decan sau Direc or ' 

~ -


