În atenția profesorilor liceelor si profesorilor diriginți
INVITAȚIE la Romanian International University Fair – RIUF
Grupul EDUCATIVA are plăcerea să vă invite în data de 23 Martie 2017 la ARO PALACE HOTEL în Brașov la a
doua ediție a Târgului de Universități Internaționale RIUF Brașov!
Câteva dintre noutățile acestei ediții:
 Peste 50 de expozanți din 12 țări
 Studii cu burse în Germania
 Consiliere educațională și vocaționala gratuită
 Surse de finanțare completă a studiilor: informații despre împrumuturi guvernamentale care
acoperă taxele de școlarizare, burse oferite de universități. De asemenea, persoanele
interesate de master au ocazia să afle cum își pot acoperi costurile de cazare și trai.
 Studii gratuite în Danemarca în fiecare ediție
 Oportunități de voluntariat, tabere în străinătate și programe de gap year pentru elevi și
studenți
 Universitati romanesti: UBB Cluj, Universitatea din București, Universitatea Romano
Americana
 Peste 10 prezentări și seminarii ale universităților internationale și instituțiilor educationale
prezente la RIUF
Vă așteptăm cu drag alături de elevii dumneavoastră la eveniment, târgul fiind adresat elevilor din
clasele X - XII. Aceștia vor avea oportunitatea să interacționeze cu reprezentanții universităților din
străinătate și din țară, să participe la seminariile și prezentările susținute de instituțiile prezente la
târg, să discute cu români care studiază în străinătate sau în România la diferite instituții de
învățământ.
Profesorii care participă la RIUF în calitate de însoțitori pentru un grup de minim 15 elevi vor
beneficia de o diplomă din partea organizatorilor ce atestă implicarea acestora în susținerea elevilor
în demersul lor de a deveni studenți. De asemenea, vom pregătit și o diplomă special realizată
pentru liceu și adeverințe de participare pentru elevi. Pentru a putea pregăti aceste documente este
necesar să ne confirmați prezența. Menționăm că biletul de intrare pentru elevi și părinți este 5 RON,
iar profesorii însoțitori au intrare gratuită.
Pentru participarea elevilor este necesar să se înscrie online, individual, pe www.riuf.ro . Târgul este
deschis în intervalul orar 10.00 – 17.00.
Vă rugăm să distribuiți informația în rândul liceelor din județ (prin fax sau e-mail).
Pentru înscrierea la RIUF și informații suplimentare vă rugăm sa ne contactați la adresa de e-mail
ana.cratita@educativa.ro sau la numărul de telefon 0753.055.532.
Vă așteptăm cu drag la a doua ediție RIUF Brașov!
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