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Anexa 2 

 

 

Evaluarea cunoștințelor și competențelor dobândite și/sau aprofundate în cadrul 
proiectului AUBB 

 

 

Antreprenoriat și inovare – evaluare în două etape: 

 evaluare individuală:  
o temele individuale lansate în cadrul activităților de seminar  

(20% din nota finală); 
o evaluare on-line ce vizează partea teoretică (20% din nota finală). 

 evaluare la nivel de echipă:  
o temele alocate pe echipă se vor evalua de către o comisie mixtă constituită din 

reprezentanți ai cadrelor didactice universitare, reprezentanți ai partenerilor 
sociali din învățământul superior sau din medii publice și private/reprezentanți 
ai partenerului (60% din nota finală). 

 

Simulare, dezvoltare de procese și modelare de afaceri (nivel inițiere) – evaluare tip 
colocviu: 

 evaluare periodică: evaluarea noțiunilor/conceptelor învățate fie prin intermediul 
platformei JobRouter fie prin intermediul platformei de e- learning (20% din nota 
finală); 

 evaluare finală: prezentarea unui proces realizat (80% din nota finală). 
 

Simulare, dezvoltare de procese și modelare de afaceri (nivel intermediar) – evaluare tip 
colocviu: 

 evaluare periodică: evaluarea noțiunilor/conceptelor învățate fie prin intermediul 
platformei JobRouter fie prin intermediul platformei de e- learning (20% din nota 
finală); 

 evaluare finală: prezentarea unui proces realizat (80% din nota finală). 
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Robotic Process Automation - UiPath – Developer – evaluare tip colocviu: 

 evaluare periodică: evaluarea noțiunilor/conceptelor învățate (20% din nota finală) 
notă: se va acorda un bonus pentru activități facultative realizate pe parcursul 
pregătirii de până la 10% din nota finală; 

 evaluare finală: prezentarea portofoliului realizat (80% din nota finală). 

 

Robotic Process Automation - UiPath - Business Analyst – evaluare tip colocviu:  

 evaluare periodică: evaluarea noțiunilor/conceptelor învățate (20% din nota finală); 

 evaluare finală: prezentarea portofoliului realizat (80% din nota finală). 

 

Acceleratorul de afaceri 

 în etapa Bootcamp evaluarea se va realiza de către un juriu, pe bază de interviu, 
acordându-se punctaje de la 1 la 100 pentru fiecare echipă participantă 

 în etapa de Accelelarare și ziua Demo Day evaluarea se va realiza tot ce către un 
juriu, pe baza prezentării idei de afaceri și a progresului ei și a răspunsurilor oferite 
întrebărilor adresate din partea publicului, acordându-se punctaje de la 1 la 100 
pentru fiecare echipă participantă 

 juriile vor fi formate dintr-un reprezentant al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-
Napoca, un reprezentant al Asociatiei With US și 1-5 membri reprezentanți ai 
comunității locale/naționale de investitori de tip Angel și Venture Capital sau 
antreprenori locali cu experiență, propuși de Asociația With Us (investitori de tip 
angel care au investit personal cel puțin 500,000 euro în startup-uri; parteneri sau 
manageri de investiții în fonduri de risc de tip venture capital; antreprenori fondatori 
ai unor companii sau grupuri de companii care au ajuns la o cifră de afaceri de cel 
puțin 5 milioane euro; antreprenori fondatori ai unor startup-uri care au fost evaluate 
printr-o investiție sau printr-un exit la cel puțin 5 milioane euro) 


