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În atenția profesorilor diriginți 

INVITAȚIE la Romanian International University Fair – RIUF 

 

Grupul EDUCATIVA are plăcerea să vă invite pe 14 si 15 Martie 2015 la Sala Palatului în București la o 
nouă ediție a Târgului de Universități Internaționale RIUF. 

Vă așteptăm cu drag alături de elevii dumneavoastră la eveniment, târgul fiind adresat în special 
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.  

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 .  
 
Noutatile acestei editii:  

1. Universitatea din Bucuresti, SNSPA și Academia de Studii Economice București vor fi prezente 
la RIUF Bucuresti.  

2. Consilierii educaționali vor oferi consiliere gratuită elevilor și părinților interesați de subiectul 
studiului în străinătate. Vor fi prezente și organizații care vor oferi consiliere în carieră.  

3. Universități din țări precum Danemarca, Elveția, Germania, Marea Britanie, Olanda, Austria, 
SUA vor fi prezente.  
 

Pentru înscrierea la RIUF și informații suplimentare vă rugăm sa ne contactați la adresa de e-mail 
anca.gilca@educativa.ro sau la numărul de telefon  0758.815.034.  
 
Evenimentul se desfășoară în parteneriat cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, 
British Council, CampusFrance, DAAD, Comisia Fulbright. Târgul de universități internaționale, RIUF, 
promovat și dezvoltat de Grupul EDUCATIVA, a fost demarat în anul 2005, fiind primul eveniment de 
profil din România care oferă o sursă sigură de informare cu privire la educația superioară în cadrul 
instituțiilor internaționale și încearcă să distrugă miturile despre studiul în străinătate. Astăzi, RIUF a 
devenit cel mai mare târg educațional internațional din Estul Europei, oferind elevilor și studenților 
ocazia să se întâlnească față în față cu reprezentanți ai instituțiilor de învățământ național și 
internațional aflând informații concrete personalizate direct de la sursă.  
 
 
Vă așteptăm cu drag la RIUF!  
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