Universitatea Spiru Haret participă la Concursul Internaţional Global Enterprise
Experience

În data de 3 aprilie 2017, Centrul pentru Relaţii Internaţionale şi Imagine Academică al
Universităţii Spiru Haret, anunţa lansarea în spaţiul academic european a Concursului
Internaţional, Global Enterprise Experience. Iniţiatorul şi organizatorul concursului, Victoria
University of Wellington din Noua Zeelandă, a selectat Universitatea Spiru Haret pentru a lansa
această provocare şi studenţilor noştri.
Este o competiţie internațională în care echipe formate din studenţi provenind din diferite
ţări şi culturi, lansează o idee de afaceri ce are drept scop creşterea bunăstării în zona pentru care
este gândit proiectul.
Anul acesta competiţia s-a aflat la cea de-a 14-a ediţie, însumând de-a lungul timpului
peste 8000 de candidaţi ce au provenit din, peste 560 de universităţi internaţionale respectiv,
peste 103 ţări.
Studenţi ai Facultății de Ştiinţe Economice din Câmpulung-Muşcel, Universitatea Spiru
Haret, s-au arătat interesaţi şi s-au înscris la competiţie.
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Universitatea Spiru Haret câștigă pentru România o poziție onorantă, prin
Rozin Ceauşescu Deaconescu, student în anul I la programul de masterat Contabilitate şi
Managementul Afacerilor. Rozin a câştigat alături de colegii din echipa 78 (Team 78 – Full
Circle), al doilea premiu ca importanţă în această competiţie, respectiv Victoria Business School
Highly Commended Teams.
Planul de afaceri s-a intitulat Recycling plastics into brooms with Roma people in
Romania, iar ceilalţi membri ai echipei au fost: Jacob Throne II (Noua Zeelandă), Farouk Pande
(Uganda), Ke Liu (Noua Zeelandă), Ojaswi Baidya (Nepal), Gatokarakura Marcel (Ruanda),
Tobias Willem (Olanda) şi Preksha Aryal (Nepal). Echipa 78 s-a clasat în top 6 din 127 de
echipe participante la competiţie, a câte 8 membri fiecare.
Premiul a fost acordat câştigătorilor în cadrul Parlamentului din Noua Zeelandă pe 27
iunie 2017 şi a fost ridicat de către liderul echipei. Toţi studenţii care au finalizat competiţia au
primit diplome ce atestă participarea la concurs şi aprecierea meritelor.
Singurul român situat în primii 50 de câștigători ai competiției, masterandul nostru
Rozin Ceauşescu Deaconescu a absolvit Universitatea Politehnică din Bucureşti şi urmează
studii de master în cadrul Universităţii Spiru Haret, filiala Campulung-Muşcel. Acesta ne-a

mărturisit că a fost o competiţie interesantă pe care o recomandă studenţilor. Comunicarea
membrilor echipei s-a realizat pe un grup de Facebook, fiind şi cel mai dificil aspect al
concursului. Tema propusă de Rozin Ceauşescu Deaconescu a beneficiat de susţinerea
coordonatorului concursul, fiind primul plan de afaceri din istoria competiţiei aplicat pe
populaţia Rromă şi având un puternic aspect de aplicabilitate practică.
Felicităm cadrele didactice ale Universităţii Spiru Haret, Facultatea de Ştiinţe Economice
din Câmpulung-Muşcel pentru buna pregătire a studenţilor haretişti care promovează cu succes
valorile învăţământului universitar de calitate din România!
Felicitări Rozin Ceauşescu Deaconescu!

