În atenția: Rectorului Universității
În atenția: Decanilor Facultăților
În atenția: Cadrelor didactice

16 martie 2020

Programe educaționale și cursuri online JA pentru studenții și profesorii din România
Bună ziua,

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat implementării programului Junior Achievement Universitatea
Antreprenorială în cadrul universității.
În contextul situației provocate de noul Coronavirus și de necesitatea continuării cursurilor suport asistate de
tehnologie, Junior Achievement România oferă gratuit studenților și profesorilor oportunitatea de a-și
continua activitățile didactice, prin desfășurarea unor cursuri educaționale, exclusiv în mediul online.
Astfel, pentru ca mesajul nostru să ajungă la cât mai mulți profesori din universitate, vă invităm și, totodată,
vă adresăm rugămintea de a ne sprijini să informăm cadrele didactice din toate facultățile despre
posibilitatea de accesare a cursurilor online în limba română, puse la dispoziție de JA România:
 Programul european JA Start-Up (modulele Planificarea afacerii, Produsul/serviciul, Planificarea
financiară, Fezabilitate și resurse, Oportunități și riscuri, Management și organizare).
 Modulele internaționale cu certificare în format digital, pentru studenți:
o HP LIFE (modulele Antreprenoriat, Finanțe, Marketing, Comunicarea în mediul Business și
Operațiuni).
o Atelierul Digital – Google (modulele Date și tehnologie, Marketing digital, Dezvoltarea
carierei).
Cadrele didactice și studenții vor avea acces gratuit pe o platformă blended learning, la materiale
educaționale și resurse în format digital, practice și interactive, pe diferite teme.
Fiecare cadru didactic interesat este rugat să completeze, cât mai curând, formularul de înscriere, accesând
link-ul https://jar.ro/inscriere2020
Ulterior, cadrele didactice înscrise vor primi pe email o listă de coduri de utilizator pentru logarea pe
platformă și accesarea resurselor.
Pentru informaţii suplimentare, ne puteți contacta la numărul de telefon 0730 330 880 și/sau adresa de
email alice.dutu@jaromania.org
Vă mulțumim pentru sprijinul acordat în diseminarea informației către profesori și pe website-ul
universității!
Cu urări de bine,
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