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Universitatea Spiru Haret va beneficia de un HUB Digital,Universitatea Spiru Haret va beneficia de un HUB Digital,

în cadrul competiției naționale Atelierul Digitalîn cadrul competiției naționale Atelierul Digital

Studenții  din 10 universități  din România au câștigat un  HUB DigitalHUB Digital, prin participarea la competiția
națională interuniversitară, desfășurată în cadrul proiectului Atelierul Digital pe o perioadă de șase luni (iunie –
decembrie 2016). Tinerii au parcurs trainingul online, finalizând cu succes testele destinate modulelor interactive
și acumulând puncte pentru universitățile lor.

Proiectul Atelierul Digital se adresează celor care fac primii pași în  marketingul onlinemarketingul online, dorind să își
dezvolte  aptitudinile  antreprenoriale  și  digitaleaptitudinile  antreprenoriale  și  digitale sau  să  își  înceapă  cariera,  validată  de  o  certificarecertificare
internațională Google,internațională Google, recunoscută IAB EuropeIAB Europe. 

Participând la competiția națională interuniversitară, studenții  Universității Spiru HaretUniversității Spiru Haret au câștigat un
ATELIER DIGITAL – HUB pentru universitatea lor, Universitatea Spiru Haret finalizând competiția în Universitatea Spiru Haret finalizând competiția în Top 10 alTop 10 al
universităților din Româniauniversităților din România, ca singura universitate din București și singura universitate privată câștigătoare, ca singura universitate din București și singura universitate privată câștigătoare.

Universitățile  aflate  în  Top 10 al  universităților  din RomâniaTop 10 al  universităților  din România ce vor  beneficia  de un HUB Digital
sunt: Universitatea  Spiru  Haret  –  BucureștiBucurești,  Universitatea  de  Vest  Vasile  Goldiș  –  AradArad,  Universitatea  din
Craiova –  CraiovaCraiova, Universitatea din Oradea –  OradeaOradea, Universitatea Dunarea de Jos –  GalațiGalați, Universitatea
Lucian Blaga – SibiuSibiu, Universitatea Ovidius – ConstanțaConstanța, Universitatea Politehnica din TimișoaraTimișoara, Universitatea
Transilvania – BrașovBrașov, Universitatea Valahia – TargovișteTargoviște. 

În afara termenilor acestei competiții, organizatorii au decis suplimentarea numărului de Ateliere Digitale în universitățile: 

Academia de Studii Economice – București 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza – Iași
Universitatea Babes-Bolyai – Cluj Napoca

Universitatea Politehnica din București – București

Felicitări studenților și universităților ce vor beneficia de HUB-urile Digitale! Detaliile despre proiect pot fi
consultate accesând http://atelieruldigital.jaromania.org/.

http://atelieruldigital.jaromania.org/
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