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Tabăra de vară ”International Entrep-Bootcamp”  

______________________________ 

 

Societatea Antreprenorială Studențească din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (SAS 

UTCN), în colaborare cu echipa InnoEut+, organizează în perioada 3 - 9 iulie, tabăra de 

vară internațională Entrep-Bootcamp. Timp de 6 zile, peste 30 de studenți din 6 

universități europene partenere în cadrul alianței EUt+, participă la workshop-uri 

practice, training-uri, activități de teambuilding și de comunicare. 

Tabăra de vară  oferă o oportunitate inedită studenților din comunitatea Universitatea 

Europeană de Tehnologie / European University of Technology EUt+,  de a-și dezvolta și 

lărgi abilitățile antreprenoriale și interpersonale, cât și ideile de afaceri din sfera 

sustenabilității și climate change. Totodată, evenimentul este o șansă excepțională pentru 

participanți, de a interacționa cu antreprenori de succes pentru a avea un feed –back 

avizat în ceea ce privește proiectele propuse. 

Temele principale abordate în cadrul programului se concentrează pe Ideație, Cum să 

aduci plus valoare, Descoperirea pieței de activitate, Cum să-ți prezinți ideea.  

Evaluarea proiectelor a fost făcută de un juriu de specialitate, format din : 

 Dr. Ion-Gheorghe Petrovai, co-fondator FreshBlood HealthTech și Director Proiect 

EITHealth RIS Hub România, medic, marketer, start-uper, trainer și mentor;  

 Alexandru Roja, expert în cadrul Transilvania Digital Innovation Hub, expertiză în 

managementul inovării, antreprenoriat, management strategic, inteligență 

strategică, management al cunoștințelor și transformare digitală; 

 Mircea Vadan - partener Activize, un program de startup-scouting și accelerare în 

ecosistemele din România și din Europa de Est, membru al consiliului de 

administrație și investitor în Transylvania Angels Network , o inițiativă care 

reunește oameni de afaceri interesați de angel investing și mentoring startup-uri 

tech; 
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 Alexandru Bogdan -  co-fondator Linnify, companie care crează soluții inovative 

de dezvoltare de produs. 

Proiectele înscrise în concurs au fost apreciate de juriu ca fiind originale, ingenioase și 

bine corelate cu nevoi curente și tendințe de actualitae. Clasamentul lor este următorul: 

Locul I- echipa ThINK  - propune o cerneală pentru încărcarea cartușelor de imprimante, 

realizată din praf de cărbune și miere, non toxică; 

Locul II – echipa ForEVer – a prezentat un proiect despre reîncărcarea bateriilor pentru 

mașinile electrice, prin înghețarea componentelor și restaurarea capacității acestora; 

Locul III – echipa Fila Flops – a propus reciclarea încălțămintei de plajă care este 

abandonată pe plajele din America Latina și transformarea acesteia în filament pentru 

imprimantele 3D; 

Alături de proiectele câștigătoare, au fost prezentate și propunerile Diaberry, o băutură 

în ambalaje reciclate, fermentată, din afine, care previne diabetul; Easy Grow, o aplicație 

pentru creșterea legumelor cu ajutorul unor senzori de umiditate și minerale; Hiking app, 

o aplicație utilă iubitorilor de natură, pentru a vedea starea traseelor montane și a găsi 

persoane interesate de drumeții. 

Activitățile organizate s-au combinat cu momente de divertisment și de socializare, 

tabăra fiind un loc în care studenții se cunosc, schimbă idei, leagă prietenii și colaborări 

de lungă durată și rămân conectați în spiritul creativ al inovării.  

Entrep-Bootcamp este o inițiativă SAS–UTCN, prima care implică studenți din campusul 

Universității Europene de Tehnologie/European University of Technology EUt+, într-un 

schimb intercultural, multilingvistic și antreprenorial, obiectiv care reprezintă o parte 

însemnată din viziunea și dezideratele alianței EUt+,  alături de multe alte proiecte 

antreprenoriale și activități de stimulare a ideilor creative în rândul studenților. 
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