
                                                                                                                
În atenția liceelor și profesorilor 

INVITAȚIE la Virtual Romanian International University Fair – RIUF 
 

Primăvara aceasta, Grupul EDUCATIVA vă invită în perioada 8 – 9 Aprilie 2020 la o nouă ediție a Târgului de 
Universități Internaționale RIUF, primul eveniment virtual educațional pentru învățământul universitar și 

postuniversitar din România. 

 
Noutățile aduse de această ediție: 

● Experiența unui tur virtual de această anvergură le permite participanților să își selecteze singuri interacțiunile 
după propriile preferințe, fără să fie nevoiți să parcurgă întregul eveniment. Nu mai contează distanța sau 
prezența fizică, deoarece participanții pot naviga printre oportunități în ritmul propriu, chiar de acasă; 

● Peste 100 universități și instituții educaționale participante din peste 10 țări din Europa, Asia și America de 
Nord; 

● Cel mai mare număr de universități din Marea Britanie prezente vreodată la un eveniment educațional din 
România; 

● 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 3.000.000 euro în Germania, UK sau SUA: 
▪ DAAD are programe de burse variate pentru instituțiile de învățământ superior din România (studenți, 

absolvenți, profesori universitari, cercetători, parteneriate instituționale); 
▪ 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; 
● Platforma pe care se va desfășura Virtual RIUF este una dintre cele mai apreciate la nivel internațional, fiind 

folosită de universități precum University of Maryland, dar și de alte entități private; 
● Accesul la informație n-a fost niciodată mai simplu de utilizat! Resursele celor mai mari universități vin în 

format pdf, broșuri sau flyere, iar participanții pot revizita resursele puse la dispoziție timp de 30 de zile după 
finalizarea evenimentului live; 

● Mai mult, în cele două zile de eveniment online, consilieri educaționali și vocaționali vor oferi consultanță 
gratuită celor care încă nu sunt deciși ce program de studiu să aleagă; 

● Peste 20 de speakeri invitați pentru a vorbi despre programe de studiu, dezvoltare personală și profesională. 
 
Târgul este adresat elevilor din clasele X - XII. Pentru participare este necesar ca aceștia să se înscrie online, individual, 
pe 
https://virtual.riuf.ro/?utm_source=etn&utm_medium=promovare%20profesori&utm_campaign=spring%2020. 
 
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail claudia.chirila@educativa.ro  sau la 
numărul de telefon 0758 226 621. 

 
 
 

Vă așteptăm cu drag la Virtual RIUF! 
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