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Despre noi
EA - The Entrepreneurship Academy este prima facultate din Europa de Est 
cu specializare în antreprenoriat aplicat, predat într-un sistem dezvoltat 
începând cu 1993 de Team Academy în Finlanda și Olanda.

Absolvenții EA primesc o diplomă de licență de la Team Academy Olanda, în 
cadrul unui proces educațional acreditat de statul olandez.

Primii studenți ai EA au început cursurile în 2015. În acest moment sunt 60 
de absolvenți și peste 100 de studenți în cei 4 ani de facultate.

Ce înseamnă antreprenoriat aplicat?
Deosebirea esențială dintre modelul nostru și predarea tradițională constă 
în implicarea studenților, încă din prima zi de școală, în propriile lor afaceri, 
devenind asociați în firme reale și învățând cum să le gestioneze de la 
experții și mentorii noștri.

Unele dintre aceste afaceri studențești sunt astăzi start-upuri de succes, cu 
sute de angajați, investițiii de milioane de EUR și cifre de afaceri variind între 
câteva zeci de mii EUR și zeci de milioane EUR anual.

Cine suntem?
Facultatea face parte din Grupul EDUCATIVA, alături de IUF - The 
International University Fair, primul și cel mai mare târg de universități din 
România, EDMUNDO - serviciul de consilere pentru studii în străinătate prin 
care peste 20.000 de studenți și-au realizat visul de a studia în Europa și 
FINS - primul finanțator ce acordă credite educaționale reale pentru studii 
în Europa. EA beneficiază de implicare și susținere din partea a zeci de 
antreprenori și oameni de afaceri de succes motivați să sprijine educația 
sustenabila a generațiilor noi de antreprenori din Romania.
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Viziunea noastră
Transformare culturală către o mentalitate 
antreprenorială la nivel cât mai amplu.

Ce aducem nou

Învățare practică, aplicată, prin implicarea studenților în propriile 
lor afaceri, încă de la începutul facultății

Model de predare centrat pe performanță în echipe, cu accent pe 
valoarea colaborării și a dezvoltării abilităților de lucru împreună

Mentorii, experții și profesorii sunt antreprenori de succes, 
profesioniști din corporații cu multa experiență practică și coachi 
certificați, cu expertiză în antrenarea echipelor performante.

Abordare contemporană a procesului educațional, centrat pe 
rezultate și învățare practică mai degrabă decât pe diplomă  
sau examene
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George Moroianu & Alex Burghelia
Start business:        2019, când George era student în anul 4, iar Alex în anul 3 
Investiție primită:      8 milioane EUR
Venit (2021):        34 milioane EUR
Angajați (2022):         100+

Ciprian Dudulea & Horia Stupu
Start business:        2020, când Ciprian și Horia erau studenți în anul 4  
Investiție primită:      1 Million EUR
Venit (2022):        1 Million EUR
Angajați (2022):         25

Eduard Burghelia
Start business:        2016, când Eduard era student în anul 4
Investiție primită:      135.000 EUR
Venit (2022):        100.000 EUR
Angajați (2022):          3

Raluca Enache & Daniela Pădurariu
Start business:        2020, când erau studente în anul 2
Investiție primită:       228.000 EUR
Venit (2021):        60.000 EUR
Angajați (2022):         5

Rezultate ale studenților noștri

Multe dintre afacerile absolvenților noștri au devenit companii de 
succes. Câteva dintre acestea sunt:

160+

2 MIL EUR+ 3 MIL EUR+

7 ani+
STUDENȚI
ȘI ABSOLVENȚI

INVESTIȚII ÎN BUSINESSURILE 
STUDENȚILOR

VENITURI ÎN BUSINESSURILE 
STUDENȚILOR

EXPERIENȚĂ
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Planuri de viitor
Acum 7 ani, când deschideam porțile primei generație de studenți, aveam 
incertitudinile și întrebările unui nou început, într-un domeniu complet nou 
pentru piața educațională și mentalitatea românească.

Acum știm cu certitudine că există o nevoie reală de educație antreprenorială, 
că felul în care educăm generează rezultate reale, seriose, care schimbă 
vieți și formează tineri pregătiți pentru a aborda constructiv viitorul, orice ar 
conține el.

Obiective pentru 2023-2024:
Atragerea anuală a cel 2 studenți antreprenori din fiecare județ al țării.

Creșterea dimensiunii seriilor anuale la cel puțin 100 de noi studenți în 
fiecare generație.

Cel puțin 30% dintre studenți să provină din familii cu experiență 
antreprenorială, astfel susținând pe termen lung transferul conducerii 
afacerilor de familie către generația următoare.

Lansarea ENIF - EntrepreNation Investment Fund – care să faciliteze 
investiții ale susținătorilor EA în startup-uri create de studenți și absolvenți.

Direcții de acțiune:
Dezvoltarea parteneriatelor cu antreprenori de succes din Romania în vederea 
susținerii financiare și operaționale a Fondului de Burse EntrepreNation 
pentru a facilita accesul la educație de calitate.

Securizarea resurselor financiare necesare pentru a oferi burse de până la 
50% din taxa anuală pentru minim 2 studenți antreprenori din fiecare județ, 
provenind din contexte familiale cu disponibilitate financiară limitată.

Extinderea rețelei de antreprenori cu care colaborăm și intensificarea 
colaborărilor, furnizând astfel studenților acces imediat la sfaturi utile, 
oportunități de afaceri / de dezvoltare în carieră și investiții pentru propriile 
startup-uri.

Susținerea implicării liceenilor în diverse provocări și inițiative 
antreprenoriale, pentru a descoperi și legitima antreprenoriatul  
ca opțiune de carieră și viață. 5



Căutam parteneri care să se alăture misiunii noastre de a facilita accesul la 
educație antreprenorială de calitate pentru cât mai mulți tineri cu potențial, 
indiferent de disponibilitatea financiară a familiilor acestora.
Partenerii noștri pot să susțină misiunea EntrepreNation astfel:

Donații directe către Fondul de Burse 
EntrepreNation, care pot fi direcționate 
specific către studenții provenind din 
județe relevante pentru companiile 
partenere.

Susținerea punctuală a unor studenți 
antreprenori, prin mecanismul 
sponsorizărilor individuale.

Susținerea ca Partener Strategic a unei 
linii de învățare din cadrul programului 
EA (Entrepreneurial Essentials, 
Leadership Essentials, Team Learning, 
Integrated Skills) cu resurse financiare 
și contribuții la nivel de conținut 
(experți, studii de caz, vizite în 
companie, provocări de afaceri etc).

Implicarea partenerilor de afaceri 
prin promovarea demersului 
EntrepreNation către aceștia și 
coagularea eforturilor la nivel regional.

Promovarea Entrepreneurship 
Academy către proprii angajați / 
clienți (putem furniza materiale 
personalizate).

Implicarea profesioniștilor din 
companie în roluri de experți / 
invitați în cadrul anumitor experiențe 
educaționale, furnizând astfel 
studenților antreprenori acces imediat 
la perspective și sfaturi utile.

Furnizarea de provocări de business 
în cadrul evenimentelor 24 Hours 
Challenge (examene), 4 Hours 
Challenge și SparkDays (evenimente 
de promovare, descoperire și educare), 
generând oportunități de învățare / 
dezvoltare abilitați.

Participare la investiții în cadrul 
startup-urilor dezvoltate de studenți și 
absolvenți EA.

Comunitatea EntrepreNation: 
Antreprenori de Succes care susțin 
Antreprenori de Viitor
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în care acordăm aceste burse, puteți deschide ghidul de finanțare prin 
scanarea codului de mai jos.



Oportunitățile bune oferă sens și câștig pentru toți partenerii,  
iar aceasta este una dintre ele. 

Suntem deschiși oricăror propuneri de colaborare și contribuție 
la dezvoltarea unui mediu antreprenorial etic și sustenabil. 
Suntem siguri că acțiunea colectiva este unul dintre cele mai bune 
mecanisme prin care societatea românească vă deveni din ce în ce 
mai prospera și incluziva pentru fiecare dintre noi.

Din punct de vedere social,
impactul resurselor de timp / energie / 
expertiză / financiare pe care le investiți 
se vor vedea în:

Îmbunătățirea masivă a șanselor 
unor tineri cu profil antreprenorial dar 
resurse limitate de a avea acces la 
educație de calitate.

Creșterea calității mediului 
antreprenorial din regiunile de interes 
pentru voi.

Contribuția la schimbarea în bine a 
culturii antreprenoriale din Romania: 
absolvenții EA se disting în generația 
lor prin valorile și principiile etice, 
incluzive și constructive care le 
ghidează deciziile și modul de acțiune, 
oferind modele și bune practici pentru 
angajații și partenerii lor.

Din considerente de randament 
economic, oferim partenerilor 
noștri:

Acces preferențial la Investors’ Day, 
evenimente periodice prin care oferim 
acces către potențiale oportunități de a 
investi direct în afacerile studenților și 
absolvenților EA.

Acces preferențial la profile ale 
studenților cu interes, abilitați, 
creativitate și motivație în gestionarea 
afacerilor: o parte semnificativă dintre 
studenții noștri și circa 40% dintre 
absolvenți aleg pentru câțiva ani roluri 
intraprenoriale în diverse companii

Pachete de beneficii pe care le 
puteți oferi angajaților voștri (poate 
integrate într-o politica de retenție / 
recompense), sub forma unor burse 
pentru copiii lor ajunși la vârsta 
studenției.

Asocierea la nivel de imagine în cadrul 
canalelor de comunicare ale EA.

Mod de lucru:

Posibilitatea de a deduce sponsorizările 
pentru burse direct din impozitul 
pe profit al companiei è 0 impact în 
profitabilitatea companiei.

Transparență totală privind 
utilizarea burselor de către studenți, 
precum și rezultatele academice și 
antreprenoriale ale acestora.

Coagularea resurselor la nivel de județ / 
regiune pentru maximizarea impactului 
contribuțiilor fiecărui partener.

De ce să susțineți acest demers?
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Strada Semilunei, nr. 4-6, București

www.entrepreneurship-academy.ro

Our Values
We act with integrity

We care and help

We persevere and achieve

We grow together
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The Entrepreneurship Academy
oana.opris@entreprenation.ro

Dr. Oana Opriș
COO 
The Entrepreneurship Academy
ioana.ceausu@entreprenation.ro

Project Leader Edison 
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tudorel.popescu@educativa.ro
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