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InnoChange @UBB: 

Cum sprijim tinerii spre

antreprenoriat și inovare



O UNIVERSITATE ESTE UN ECOSISTEM

• Dezvoltare sustenabilă – toți actorii:

• Studenți

• Cadre didactice

• Personal non-academic

• Leadership

• Dezvoltare sustenabilă – toate activitățile:

• Educație

• Cercetare

• Comunitate regională
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INNOCHANGE: DRIVING CHANGE AND CAPACITY BUILDING 
TOWARDS INNOVATIVE, ENTREPRENEURIAL UNIVERSITIES 
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INNOCHANGE ÎN EDUCAȚIE

• Curs - Fundamente de antreprenoriat

• Sem. 1 2021-2022 – curs oferit de ELTE

• sem. 2 – curs oferit de UBB în colaborare cu ecosistemul
local de antreprenoriat

• Acces la rețea europeană de antreprenoriat

• Workshop-uri, sesiuni de training

• Hackathon, Idea Hack, Demo Day
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INNOCHANGE ÎN CERCETARE

• Transfer al rezultatelor de cercetare înspre produse/servicii

• Beneficii:

• Creare de valoare adăugată

• Contribuție la societate/comunitate

• Identificare de probleme

• Atragere de colaborări cu mediul de business
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Innovation 
Management 

Task Force



INNOCHANGE ÎN COMUNITATE

• Atragere de colaborări cu mediul de business

• Atragerea de specialiști/inovatori/entuziaști în mediul
academic

• Dezvoltarea locală și regională
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Evenimente, 
Hub de inovare



INNOVATION

MANAGEMENT TASK

FORCE
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SCOP
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Identificarea potențialului de business din proiectele

de cercetare și transformarea lor în produse/servicii



DE CE?
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Alternative: 

Cercetătorii își știu cel mai bine proiectele ✗

Cei cu experiență în antreprenoriat pot identifica potențialul ✗

Studenți în practică (internship) ✗



1 Selectare/ recrutare cercetași de inovare (Innovation Scouts)

2 Mentor – care să îi sfătuiască, ghideze,  stimuleze

3 Sesiuni de training

4 Investigare grupuri/centre de cercetare; identificare potențial

CUM
Innovation 

Management 
Task Force



Feeback
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“Am intrat în contact cu mulți oameni interesanți, 
pasionați de inovare, marketing, comunciare și

tehnologie”
Tudor Ileni, doctorand, UBB

”Am intrat în proiectul Innochange deoarece
am fost dintotdeauna interesat de inovațiile

tehnologice’’
Kristof Zsolt Mako, ELTE

”Impact uriaș asupra strat-up-ului nostru’’
Mebru program pre-accelerare, SWG

”Am învățat foarte mult și am aflat multe perspective de la 
mentori, juriu și studenți voluntari’’
Participant Innochange Hackathon



https://innochangeproject.eu/

Simona Motogna

simona.motogna@ubbcluj.ro

https://www.linkedin.com/in/simona-motogna-7106681b5/
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