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Ce spun 
studenții noștri?

BUSINESS
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Prima oară când am aflat de EA a fost în cadrul 
Spark Week și a fost experiența care m-a ajutat 
să realizez cât de mult îmi place antreprenoriatul. 
EA îmi oferă tot ce aveam nevoie: experți din 
diferite domenii, o comunitate de antreprenori, 
practică și experiențe internaționale. M-am 
bucurat să aflu că pot avea experiența unei 
facultăți din străinătate chiar la noi în țară, că pot 
să îmi deschid afacerea mea, dar în același timp 
să mă dezvolt lucrând în afacerea familiei. 
De aceea am ales EA - The Entrepreneurship 
Academy și am renunțat la ideea de a pleca la 
studii în afară.

Experiența The Entrepreneurship Academy 
a fost și încă este pentru mine locul potrivit 
în care pot construi un business. Este 
un mediu care mă impulsionează să îmi 
depășesc limitele și să gândesc cât mai 
departe, totodată însă îmi oferă siguranța de 
care am nevoie pentru a o “da în bară” și  
a lua-o de la capăt din nou.Larisa Popa

Anul 2

Clara Mateoiu
Anul 4

Ce spun părinții 
studenților noștri?

Gabriel Stupu
tatăl lui Horia Stupu (Difrnt + The Outfit)

Irina Enache
mama Ralucăi Enache (Glow2Go)

Le sugerez tuturor celor care cred că 
sunt atrași de antreprenoriat sau celor 
care au o idee de business să aplice 
la EA. Șansele și oportunitățile pe care 
această facultate le oferă au ajutat-o pe 
Raluca să evolueze cu succes. 
Din punctul meu de vedere facultatea 
chiar a făcut ce a promis la început.  
A reușit să creeze cadrul care a facut-o 
pe Raluca să-și crească încrederea de 
sine, să facă față provocărilor și să-și 
dezvolte abilitățile necesare pentru a fi 
antreprenoare.  
Mulțumesc, EA - The Entrepreneurship 
Academy!

Am avut privilegiul să urmăresc pas cu pas, timp de 
4 ani, transformarea unui licean care nu știa punctele 
cardinale ale funcționării unei afaceri, într-un 
adevărat antreprenor, la fel ca cei pe care i-a admirat 
în anul II de studiu, la San Francisco. 
Îmi place să cred că am învățat și eu unele lucruri, 
alături de fiul meu.



Dacă devii student la The Entrepreneurship Academy (EA), 
ai ocazia să studiezi pe trei continente, 
unde poți învăța despre business în culturi 
și medii de afaceri diferite.

Anul I
5 săptămâni 

în Amsterdam

Anul III
8 săptămâni în China, SUA, 
Brazilia, Indonezia, Europa  

sau Africa de Sud

ȘCOALĂ+
Anul II 

4 săptămâni 
în Cape Town

Anul IV
din nou 2 săptămâni 

în Amsterdam, 
unde îți dai licența!



Procesul de învățare / dezvoltare
Pe parcursul celor 4 ani de studiu studenții EA - The Entrepreneurship Academy participă la cursuri 
și module de învățare standard într-un program de administrarea afacerilor (Economie, Finanțe, 
Contabilitate, Management, Strategie, Marketing, Vânzări, Design), cu marea diferență că toți 
profesorii sunt de fapt antreprenori, oameni de afaceri și experți în diferite arii de activitate, toți 
având foarte multă experiență practică de business, dar și de predare. 
Toate aceste cursuri nu vor însemna mai mult de 30 ore pe săptămână. 

Restul timpului va fi folosit pentru a crea și a dezvolta companii reale, conduse în totalitate de către 
studenți. Companiile sunt folosite ca mijloace de învățare în cadrul cărora studenții vor experimenta 
idei de afaceri și proiecte antreprenoriale.

Studenții dezvoltă singuri noi produse și servicii, fac vizite la companii și clienți, își aleg proiectele și 
livrează întreaga muncă. 

Pe lângă obiectivele individuale de învățare (academice), studenții au și obiective financiare și de 
dezvoltare pe care și le setează în echipă, în sesiunile de team coaching.

În urma efortului de grup trebuie să contribuie la atingerea unor ținte de profit de cel puțin:

 432 EUR / membru în echipă în primul an

 720 EUR / membru în echipă în anul 2 și

 1.441 EUR / membru în echipă în anul 3

Anul 4 este dedicat proiectului de final, în cele mai multe cazuri acest an  
fiind dedicat planificării, lansării sau dezvoltării unei noi companii.

Model educațional
Dacă vrei să te specializezi în administrarea 
afacerilor, management sau marketing,  
EA - The Entrepreneurship Academy îți pune la 
dispoziție un mediu de lucru și învățare modern, în 
care înveți în echipe de studenți, creând și operând 
afaceri reale, asistat de experți, business coachi și 
team coachi.

Nu studenți, ci echipă de antreprenori

Nu teorie, ci înveți făcând

Nu simulări, ci afaceri reale

4



Licență în administrarea afacerilor
...pe care le vei avea deja.
După cei 4 ani de studii, prin dobândirea celor 240 credite ECTS, studenții EA - The 
Entrepreneurship Academy primesc diplomă de licență în administrarea afacerilor, cu 
specializarea în Antreprenoriat. Diploma este emisă de către Stitching Schoolvision, 
acreditată NVAO Olanda și recunoscută internațional. În momentul de față există centre 
și universități care au la bază metodologia Team Academy în Finlanda, Franța, Germania, 
Olanda, Marea Britanie, Spania, Ungaria, Argentina și Peru.

Fiecare dintre cei 4 ani pe care îi vei petrece alături 
de noi te va aduce din ce în ce mai aproape de 
antreprenorul ideal, care este pregătit pentru orice 
situație. Cursurile sunt susținute în limba engleză. 
Iată câteva dintre ele:

TEAM LEARNING
Start-up week
Team coaching
Customer visits - 25 per year1

24h Challenges - 2 per year2

Money goal

INTEGRATED SKILLS
Legal: structure, fiscal, regulations
Finance: balance sheet, cash flow, P&L 
Presentation skills
Business etiquette
The Brilliance of Failure
Trendwatching

1Customer visits = vizite în companii din România care te vor învăța abordări reale de business

224H Challenges = este sesiunea studenților EA. Aceștia vor avea la dispoziție 24 de ore ca să rezolve 
o problemă a unei companii reale din România. În trecut, studenții au primit provocări de business de 
la Neversea, Red Bull, The Outfit, NN, Fan Courier, Orange, Google România

ENTREPRENEURIAL ESSENTIALS
Entrepreneurial Core Theory & Practice
Design thinking: Understanding innovation,  
Value proposition design, Innovation Leadership
Sales 
Marketing
Corporate social responsibility
Entrepreneurial Research 
Digital Skills: online tools, strategy and  
advanced techniques

LEADERSHIP ESSENTIALS
Book reading
Dialogue
High performance teams 
Leadership strategy
Self-managing leadership Workshops
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Profesori, team coachi & business mentori
Profesorii, Team Coachii și Business Mentorii de la EA - The Entrepreneurship Academy sunt toți  
oameni de afaceri, majoritatea cu multiple experiențe antreprenoriale, cu responsabilități  
manageriale de top management. 

Îi unesc pasiunea și dedicarea cu care susțin dezvoltarea antreprenorială sustenabilă în România. 
Dragoș, Raluca, Indira și Alin sunt doar o parte din cei 30+ de experți din cadrul facultății:

Indira Abdulvoap
General Manager @ Logiscool România

Founder @ RawBite Romania

Alin Copîndeanu
CEO and Co-founder at Tudor Personal Tailor

Raluca Radu
Country Manager @ ANSWEAR
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Dragoș Bălan
Founder @ Marcom Hub



Cu ce rămâi după cei 4 ani de 
facultate?
O diplomă de licență în administrarea afacerilor, specializarea antreprenoriat, recunoscută la 
nivel internațional, emisă de Stichting Schoolvision și acreditată NVAO Olanda.

Propria afacere care îți aduce venit sau…

Un job pe poziții de top și middle management,  
acolo unde aptitudinile antreprenoriale sunt cele mai apreciate.

Ai competențe practice, dezvoltate și testate sistematic.

Ai rezolvat deja peste 8 brief-uri reale de business  
și ai vizitat cel puțin 100 de business-uri din România și din străinătate

Ești conectat la o rețea bogată de antreprenori, oameni de afaceri  
și companii din România sau din străinătate.

Despre bani
(și de dat, și de luat; ca-n antreprenoriat!)

Taxa de școlarizare este de 9.000 EUR / an, cuantumul rămânând fix pe perioada  
celor 4 ani de studiiu.

Antreprenoriatul este drumul către independența financiară pe care ți-o dorești, dar știm că 
începutul nu este niciodată simplu. 

De aceea, punem la dispoziția studenților un fond de burse cu o valoare totală 
de 500.000 EUR pe an, precum și un parteneriat pentru credite de studiu 
oferite de FINS.

Mai multe detalii găsești pe 
www.entrepreneurship-academy.ro 
sau în ghidul nostru de finanțare a studiilor.
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Vrei să ne cunoști?
Scaneaza codul QR și participă la evenimentele noastre 

Fă-ne o vizită la sediul facultății de pe 

Strada Semilunei, nr. 4-6, București

Sau contactează-ne pe 

info@entreprenation.ro
 
0318 142 927 

www.entrepreneurship-academy.ro

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

Afaceri de succes ale absolvenților EA


