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Afacerea-i cea mai bună educație.  
O știm noi, o știi și tu. 
Vrei să fii student EA - The Entrepreneurship Academy, dar întâmpini dificultăți cu  
taxa de școlarizare? Îți oferim susținerea de care ai nevoie! 

Punem la dispoziţia studenţilor un fond de burse cu o valoare totală de 500.000 EUR pe an. 

Taxa de școlarizare este de 9.000 EUR / an, din care poți acoperi:
până la 3.000 de EUR / an din fondul de burse
+ încă 500 EUR / an dacă aplici până pe 31 ianuarie 2023

Restul taxei de școlarizare poate fi acoperit cu ajutorul FINS - singurul credit din România gândit 
pentru nevoile studenților sau din sponsorizări venite din partea companiilor.

Discount pentru primii veniți
500 EUR / an 

Această metodă este accesibilă pentru elevii de clasele a 11-a și a 12-a, după cum urmează:

Discount total de 2000 EUR pentru cei de clasa a 11-a care aplică până pe 31 ianuarie 2023
Distribuția reducerilor pe parcursul celor patru ani de facultate se face astfel:

ANUL 1 500 EUR ANUL 2 500 EUR ANUL 3 500 EUR ANUL 4 500 EUR

Discount total de 1000 EUR pentru cei de clasa a 12-a care aplică până pe 31 ianuarie 2023
Distribuția reducerilor pe parcursul celor patru ani de facultate se astfel:

ANUL 1 500 EUR ANUL 2 500 EUR ANUL 3 -  ANUL 4 -
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Bursa de susținere
între 2.000 EUR și 1.000 EUR / an

Această metodă poate fi accesată doar de acei studenți care au o situație financiară foarte 
delicată și nu vor putea acoperi integral costurile de școlarizare din surse personale. 

Această bursă se oferă celor care se mai califică la cel puțin încă o bursă din cele pentru 
voluntariat, internship, performanță pentru antreprenori, rezultate în competiții sau  
apelează la creditul FINS.

Pentru a-și dovedi nevoia, studenții vor trece printr-o aplicație separată, unde vor oferi detalii 
precum și documente financiare care ilustrează nevoia financiară. Aceste burse sunt oferite pe o 
perioadă de 3 ani, cu condiția ca anumite criterii academice să fie îndeplinite anual.

ANUL 1 2.000 EUR ANUL 2 1.500 EUR ANUL 3 1.000 EUR ANUL 4 -

Bursa pentru performanță la Bootday 
În fiecare etapă de admitere, se va acorda o bursă de 1000 EUR persoanei care este desemnată 
de evaluatori ca având cea mai bună performanță.

Suma oferită prin această bursă:

ANUL 1 1.000 EUR ANUL 2 - ANUL 3 - ANUL 4 -



Burse de performanță 
Pentru a beneficia bursele de performanță, studenții trebuie să mențină un nivel ridicat de 
performanțe academice pe parcursul anilor universitari.

Burse pentru rezultate deosebite  
la concursuri naționale / internaționale  
și sport de performanță

Bursele sunt acordate elevilor de liceu care, pe parcursul celor patru ani de liceu,  
au realizat cel puțin 2 dintre următoarele:

Clasificare între primii 10 în faza națională a concursurilor organizate și/sau  
recunoscute de MECTS (Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului)  
sau de Federația Națională de Sport;
Calificare în faza „Internațională” a concursurilor organizate și / sau recunoscute de MECTS 
(Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului) sau de Federația Națională de Sport;
Clasificare între primii 10 la un concurs național / internațional în străinătate, nerecunoscut 
de MECTS sau de Federația Națională de Sport (vom solicita documente oficiale care să ateste 
existența și nivelul concursului);

Distribuția burselor pe parcursul celor patru ani de facultate se astfel:

ANUL 1 2.000 EUR ANUL 2 2.000 EUR ANUL 3 1.500 EUR ANUL 4 1.500 EUR
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Burse de performanță pentru voluntariat 
sau internship neplătit

Bursele de performanță pentru voluntari sunt acordate elevilor de liceu care,  
pe parcursul celor patru ani de liceu:

Au acumulat minimum 200 de ore de voluntariat sau internship;
S-au aflat la conducerea unor echipe (cel puțin 5 persoane în echipă),  
dovedind un nivel ridicat de leadership și lucru în echipă.

Distribuția burselor pe parcursul celor patru ani de facultate este următoarea:

ANUL 1 1.500 EUR ANUL 2 1.000 EUR ANUL 3 1.000 EUR ANUL 4 500 EUR

Burse de performanță pentru antreprenori

Bursele sunt acordate elevilor de liceu care, pe parcursul celor patru ani de liceu, au înființat una sau 
mai multe afaceri și au obținut următoarele:

Minimum 2 clienți per afacere / afaceri;
Venituri de minimum 1500 de euro (cumulat de la toate afacerile - dacă este cazul);
O activitate comercială minimă (de la primul client până în prezent)  
de 8 luni (o singură activitate activă) sau 1 an (cumulat de la toate activitățile).

Distribuția burselor pe parcursul celor patru ani de facultate se face astfel:

Venituri de 1.500 - 5.000 EURO (o singură afacere sau cumulat)

ANUL 1 1.500 EUR ANUL 2 1.500 EUR ANUL 3 1.000 EUR ANUL 4 500 EUR

Venituri peste 5.000 EURO (o singură afacere sau cumulat)

ANUL 1 2.500 EUR ANUL 2 2.500 EUR ANUL 3 1.500 EUR ANUL 4 1.000 EUR
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Referral Fee 
Prin programul de referral, studenții care aduc noi candidați la EA - The Entrepreneurship 
Academy care sunt acceptați, pot fi recompensați financiar. 

Fee-ul pe care un student îl primește pentru fiecare student confirmat (plătește avansul pentru 
taxa de școlarizare) este de 400 EUR / candidat.

Sponsorizări individuale
Studenții EA - The Entrepreneurship Academy pot accesa sponsorizări de la companii sau 
persoane publice pentru a-și susține viitorul antreprenorial ca studenți la facultatea noastră. 
Această sursă de finanțare este gestionată 100% de către student și presupune timp, energie, 
creativitate, perseverență. 

6



Creditul de studiu - FINS
FINS este singura instituție financiară nebancară din România care oferă elevilor și studenților 
credite de studii personalizate de până la 25.000 EUR pentru acoperirea costurilor de studii (taxa de 
școlarizare, echipamente și materiale de studiu pentru activitatea universitară, etc).

Finanțarea oferită de FINS este posibilă cu sprijinul Uniunii Europene, în cadrul Fondului European 
pentru Investiții Strategice (EFSI). Scopul EFSI este să ajute finanțarea și implementarea investițiilor 
productive în Uniunea Europeană și să asigure acces sporit la finanțare. 

FINS este parte a Grupului EDUCATIVA, o antrepriză socială, formată din ONG-uri și companii private 
cu o experiență de peste 17 ani, care dezvoltă produse și servicii educaționale în Europa Centrală și 
de Est. FINS a pornit in 2017 ca o soluție financiară pentru elevii și studenții români care își doreau 
să studieze la universități din străinătate dar nu aveau resursele financiare necesare. Acum, FINS 
finanțează activ peste 200 de studenți din Europa Centrală, de Sud și de Est care studiază la 
universități din Europa de Vest și Nord. 

FINS este gândit și personalizat pentru nevoile tale:
Proces de evaluare bazat pe dosarul de admitere la universitate.

Nu ai nevoie de un job, venituri sau sprijinul părinților pentru  
a accesa finanțarea.

Perioadă de grație pe toată perioada studiilor și până la  
6 luni după absolvire.

Flexibilitate maximă în utilizare: Primești cât ai nevoie, când ai nevoie 
și nu plătești dobânzi inutile.

Rambursare în termen de 10 ani după perioada de grație,  
în rate egale.

Zero costuri pentru rambursare anticipată.
Sprijin pe toată perioada creditului în cazul unor 
situații dificile sau neașteptate.
 
Finanțarea se acordă cu prioritate pentru plata taxei 
de școlarizare, în limita a 25.000 EUR pe parcursul 
celor 4 ani de studii. În funcție de situația financiară 
a studentului, creditul poate acoperi și alte costuri 
dacă taxa de școlarizare este acoperită  
din alte surse.

Află mai multe despre FINS pe 

www.hellofins.ro



Vrei să ne cunoști?
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

Știai că..

25% dintre studenții EA - The Entrepreneurship Academy  
au o bursă de susţinere

70% dintre studenții care au început studiile în septembrie 2022 au cel 
puțin o bursă sau un discount cu o valoare medie de 2.500 euro

Bursele oferite de către facultatea noastră sau de către susținătorii 
acesteia variază între 1.000 euro și jumătate din valoarea taxei / an

Ai 100% șanse pentru a accesa surse de finanțare ale programului de 
licență cu ajutorul FINS 
 
Contributorii fondului de burse de 500.000 EUR pe an de la EA - The Entrepreneurship 
Academy sunt antreprenori, companii și experți din cadrul comunității.


