În atenția liceelor și profesorilor
INVITAȚIE la Romanian International University Fair – RIUF
Grupul EDUCATIVA vă invită și în acest an, în perioada 7 – 8 Octombrie 2017 la Sala Palatului din
București la o nouă ediție a Târgului de Universități Internaționale RIUF.
Această ediție aduce câteva noutăți:
• Peste 120 universități din 11 țări
• Participanții vor putea afla informații despre peste 9000 de programe de licență și masterat
din domenii precum business, economie, IT&Computer Science, management, arte, inginerie
• 52 universități din Marea Britanie
• Peste 20 de universități din Olanda vor fi prezente, 7 dintre ele fiind în top 200 mondial
• 10 universități din Germania participă pentru prima data la RIUF
• Cele mai căutate universități din România printre care și:
• Academia de Studii Economice
• Universitatea București
• Politehnica din București
• Cea de-a treia ediție a conferinței RIUF YouForum (peste 45 de speakeri, 6 ateliere practice,
5 sesiuni de discuții, 24 de prezentări)
• Printre speakeri se numară și David Timis (Google), Ovidiu Eftimie (Times New
Roman), Marian Ionescu (Mariciu), Vladimir Coman Popescu (HaHaHa Production),
Vlad Andriescu (start-up.ro)
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 au intrare gratuită.
Profesorii care participă la RIUF în calitate de însoțitori ai unui grup de minim 10 elevi vor primi
diplomă din partea organizatorilor. De asemenea, vom pregăti și o diplomă special realizată pentru
liceu și adeverințe de participare pentru elevi.
Pentru confirmarea participării și informații suplimentare vă rugăm sa ne contactați la adresa de e-mail
georgiana.bejanaru@educativa.ro sau la numărul de telefon 0753.055.535.
Vă așteptăm cu drag la RIUF București!

