
                                                                                                                
 

În atenția liceelor și profesorilor  
INVITAȚIE la Romanian International University Fair – RIUF 

 
Primăvara acesta Grupul EDUCATIVA vă invită în perioada 23 – 24 Martie 2019 la Sala Palatului din București la o 

nouă ediție a Târgului de Universități Internaționale RIUF. 

 
Noutățile aduse de acestă ediție: 

• Peste 100 universități din 18 țări: Marea Biritanie, Olanda, Franța, Germania, SUA, Elveția și România; 
• Cel mai mare număr de universități din Austria prezente vreodată la un eveniment educațional din România; 
• Cel mai mare număr de universități din Franța prezente vreodată la un eveniment educațional din România, 

printre care și École d'ingénieur CESI, École Polytechnique, EDHEC Business School, EM LYON, ENS LYON; 
• Universități de top din lume printre care și University of Essex, Radboud University, University of Bristol, 

Rotterdam Business School, Eindhoven University of Technology; 
• Cei care participă vor putea afla informații despre peste 7000 de programe de licență și masterat din 20 de 

domenii precum business, economie, IT&Computer Science, tourism management, arte, inginerie; 
• Informații despre un fond de burse de peste 3.500.000 euro în UK și Olanda: 

- DAAD are programe de burse variate pentru instituțiile de învățământ superior din România 
(studenți, absolvenți, profesori universitari, cercetători, parteneriate instituționale). În anul 
universitar 2016/2017, DAAD a finanțat peste 100 de stagii de mobilitate în Germania, prin 
intermediul diferitelor sale programe de burse; 

- Coventry University oferă burse special create pentru studenții români. 
• Informații despre finanțări și împrumuturi pentru cei care vor să plece la studii de licență și masterat; 
• Cea de-a 6 a ediție a Conferinței YouForum în care vom avea peste 35 de invitați precum Stere Gulea (regizor), 

Mihai Călin (actor), Lucian Mîndruță (jurnalist), Stelian Muscalu (jurnalist DIGI24), Amalia Năstase, Alex Dona 
sau Mădălina Dobrovolschi (Purtător de cuvânt al Președintelui României), Andrei Niculae (Virgin Radio); 

• 30 de sesiuni de discuții interactive și ateliere practice pentru elevi și profesori la Conferința RIUF YouForum. 
Printre temele puse în discuție se numără și Talk like a pro! Atelier de public speaking,  SUPERPOWERS, Cum 
să scrii un CV de 10, Learn to fail, don't fail to learn, Educație financiară. Cum ne gestionăm banii. Sesiunile se 
vor desfasura în 3 săli diferite, în limba engleză și limba română, în funcție țara de origine a speakerilor. 

 
Târgul este adresat elevilor din clasele X - XII. Pentru participare, este necesar ca aceștia să se înscrie online, individual, 
pe www.riuf.ro  și să păstreze codul de acces primit pe E-mail. Menționăm că biletul de intrare pentru elevi și părinți 
este 5 RON, iar profesorii însoțitori ai unui grup de elevi au intrare gratuită.  
 
Ediția acesta aveți ocazia să participați și la Evenimentul Open Doors The Entrepreneurship Academy. 
Mai multe detalii aici. 
 
Profesorii care participă la RIUF în calitate de însoțitori ai unui grup de minim 10 elevi vor primi un certificat de 
apreciere din partea organizatorilor. De asemenea, vom pregăti și un certificat de apreciere special realizat pentru 
liceu și adeverințe de participare pentru elevi. 
(*adeverințele elevilor se eliberează la cerere, ulterior evenimentului, în format electronic.) 

 
Profesorii care doresc să participe la RIUF cu un grup de elevi, sunt rugați să se înscrie pe site www.riuf.ro la secțiunea 
„Ești profesor?” sau printr-un email la adresa alina.ciobanu@educativa.ro 
Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail menționată mai sus, sau la numărul de 
telefon 0755.075.841. 

 
Vă așteptăm cu drag la RIUF București! 

 

http://www.riuf.ro/
https://form.jotformeu.com/90704216158353?fbclid=IwAR07A0FKpfUcWAwy6-v4JLeoaouzEUzAJ2rHQVamR6SoOEXdiJTUCfOPXk0
http://www.riuf.ro/
mailto:alina.ciobanu@educativa.ro

