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RIUF 2014 in Timisoara  

Hotel Continental 

7 oct  2014 orele 10.00-17.00 

 

Târgul Internaţional de Universităţi RIUF revine în Timişoara în data de 7 

octombrie, la Hotel Continental, aducând noi oportunități pentru studenții și elevii 

interesați de studiul în străinătate. 

Organizat de către Grupul EDUCATIVA și aflat la cea de-a XV-a ediție, RIUF 

reprezintă cel mai mare eveniment educațional din România și Europa de Est, 

deoarece reprezintă contextul perfect în care universităţile internaţionale pot să se 

întâlnească faţă în faţă cu elevii şi studenţii români. Alături de universităţi, târgul 

reuneşte şi consilieri educaţionali şi de orientare în carieră, asociaţii studenţeşti 

sau şcoli de limbi străine, creând astfel vizitatorilor ocazia perfectă pentru a-şi 

face planurile pe mai departe. Înscrierile pentru participarea la târgul internaţional 

RIUF se fac prin completarea unuiformular pe www.riuf.ro. Acest lucru le va 

oferi participanţilor oportunitatea de a primi o ofertă de studii personalizată, pe 

baza intereselor selectate. Numărul studenților celor care aleg continuarea 

studiilor în străinătate a cunoscut o creştere din ce în ce mai pronunţată în ultimii 

ani în rândul tinerilor români. Din 2007, peste 5000 de elevi şi studenţi români au 

fost acceptaţi la studii în străinătate. Printre destinațiile de studiu preferate de 

tinerii români se numără Marea Britanie, Danemarca (unde taxele de școlarizare 

sunt zero), Olanda, ultimele două luând locul Germaniei și Statelor Unite. 

România este și luată în calcul (locul patru), ca variantă pentru continuarea 

studiilor. 

 

Despre RIUF 

RIUF este cel mai mare eveniment educațional din România și are o experiență de 

10 ani și 14 ediții.  De-a lungul timpului, târgul a adunat peste 150 de expozanți 

din 20 de țări, iar anual sunt prezenți peste 15.000 de vizitatori. RIUF aduce în 
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fața tinerilor cea mai mare ofertă de studii în străinătate, dar și oportunitatea de a 

beneficia de consultanță educațională gratuită în cadrul târgului. 

La Timisoara participanții la târg vor putea dialoga cu reprezentanții oficiali ai 

peste 20 de universități din Marea Britanie, Danemarca, Franța, Germania, 

Olanda, Belgia, ai organizațiilor care desfășoară programe de dezvoltare 

personală, profesională și orientare în carieră sau care oferă cursuri de limbi 

straine. Dintre expozanți: University of Greenwich, University of Southampton, 

Anglia Ruskin University, University of Hull, University of Worchester, 

University of Salford, University of Northumbria, University of Essex  (Marea 

Britanie), Radboud University Nijmegen (Olanda), IMI University Centre 

Switzerland, Central European University (Budapesta). În afara universităților 

internaționale, la RIUF vor fi prezente și universitățile locale: Universitatea de 

Vest din Timisoara, Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babes” sau 

din Romania precum Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iasi sau 

Universitatea  Romano-Americana. 

 

De ce sa vii la RIUF? 

RIUF este locul unde vizitatorii pot sa obtina informatii reale despre studiul 

international, chiar de la reprezentanti ai universitatilor din strainatate. De peste 8 

ani, targul creeaza o legatura directa intre studentii romani si mediu academic 

international, usurand procesul de admitere la o universitate din afara tarii. 

La targ gasesti oportunitati de studiu in Romania si in afara tarii, informatii despre 

sute de programe de licenta si master, unele dintre care nu se desfasoara in 

Romania, sute de burse pentru studiul international, dar si oportunitati de 

dezvoltare personala daca te hotarasti sa ramai in tara. Mai mult, RIUF e locul 

unde poti discuta cu persoane care au fost in rolul tau - romani care acum studiaza 

in strainatate si vin sa-ti povesteasca despre experienta lor si cum se descurca 

acolo.  

 

Vrei sa studiezi in strainatate, dar universitatea la care vrei sa mergi nu vine la 

RIUF? Consilierii EDMUNDO si Universalio prezenti la eveniment te pot ajuta 

in procesul de aplicare pentru orice universitate din lume. Vino sa discuti cu ei la 

targ si sa afli cum te pot aduce mai aproape de a fi student international. 

Pentru a participa la eveniment, participanţii se pot înscrie pe www.riuf.ro. Cei 

care se înscriu online au câteva avantaje: în funcţie de domeniile de interes 

selectate în formular, cei înscrişi vor putea primi informaţii personalizate de la 

universităţi şi vor rămâne la curent cu toate noutăţile despre eveniment şi despre 

studiile în străinătate. Mai mult, înregistrarea online permite rezervarea unui loc la 

workshopurile organizate în cadrul târgului. 
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Program seminarii: 

Sala A, orele 11.00-11.45  

CONSILIER EDMUNDO – Anca Gilca 

11:00 - 11:45   

Studiile in strainatate sunt o oportunitate extraordinara pentru un 

tanar, sansa de a-si depasi orizonturile personale si profesionale ce-i 

erau deschise pana la acel moment, ocazia de a-si testa cu adevarat 

abilitatile de viata. Vino la prezentare sa afli care sunt pasii pe care 

trebuie sa ii urmezi pentru a fi admis la studii de licenta sau master 

si cum te poate ajuta gratuit un consilier EDMUNDO! 

 

Sala A, orele 12.00-12.45  
Study in Germany  
DAAD - Study in Germany – Dieter Muller 

 

Doriți să aflați mai multe despre oportunitățile unui studiu in Germania? Vă 

așteptăm să discutăm impreună despre un sistem de invățămant 

axat pe excelență, costuri moderate de studiu şi trai posibilitatea 

de a studia și in limba engleză intr-o atmosferă internațională și 

diferite burse, care pot face dintr-un stagiu in Germania o 

importantă rampă de lansare pentru o carieră internațională! 

 

 

 

Sala A, orele 13.00-13.45  
Designing Your Future – Art and Design at Coventry University  
Coventry University – Wendy Hunt 

 

An overview of the different career paths that Coventry School of Art 

and Design can offer alongside a portfolio advice session 
 

 

 

 

Sala A, orele 14.00-14.45  
Getting the most out of English! 

Cambridge English Language Assessment – Steluta Stefanescu si Aniella Busila 

http://www.careirait.uvt.ro/
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Studying at university or college abroad requires you to prove your English 

language skills. Cambridge English certificates stand as solid proof that you have 

what it takes to pursue academic studies in the UK, Europe, Australia and almost 

anywhere in the world.Join Cambridge English&rsquo;s Aniella Busila and 

Steluta Stefanescu in this presentation and find out why you need Cambridge 

English certificates and how they can help you open university doors and fulfil 

your ambitions as a high-achiever. The session will offer you extensive 

information on the certificates&rsquo; recognition throughout the world for study 

or work purposes and the available range of preparation materials. 

 

Sala A, orele 15.00-15.45  
Studii în S.UA. – prin bursele Fulbright sau cu susţinerea financiară a 
universităţilor americane  
Comisia Fulbright Romano-Americana – Ruxandra Radulescu 

 

Prezentarea va oferi liceenilor, studenţilor şi absolvenţilor universitari detalii 

despre procedura de admitere la programele de licență, masterat, doctorat și de 

cercetare din S.U.A. Participanții vor primi informații despre posibilitățile de 

finanțare a studiilor, atat prin atragerea finanțărilor directe din partea 

universităților americane, c&acirc;t și prin programul de burse postuniversitare 

Fulbright. 

 

Sala B, orele 11.00-11.45  
IELTS - The test for study, work and life  
British Council – Codruta Gosa 

 

IELTS is the world’s proven English test. Over 2,5 million 

candidates took the test last year to start their journeys into 

international education and employment. IELTS is recognised by 

more than 8000 institutions across 130 countries. Over 9,000 US 

universities and professional bodies accept IELTS scores as proof of English 

language skills. It tests the four language skills &ndash; listening, reading, writing 

and speaking. IELTS is a secure, valid and reliable test of real-life ability to 

communicate in English for education, immigration and professional 

accreditation. Candidates can sit the IELTS test twice per month in more than 8 

cities in Romania. 
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Sala B, orele 12.00-12.45  
Studiaza la o universitate de top din Europa, SUA, sau oriunde in lume! 
UNIVERSALIO & American Education – Arda Antonescu, Mihaela Arsene si 
Sinziana Medvetchi  

        
 

Vrei sa afli ce trebuie sa faci pentru a aplica la universitati de elita din Europa, 

Statele Unite, sau de oriunde altundeva in lume, precum Oxford, Cambridge, sau 

Sorbona, ori Harvard, Yale, Caltech (numarul 1 in lume conform clasamentului 

The Times Higher Education Supplement 2014-15)? Nu stii care sunt 

documentele de care ai nevoie, care sunt deadline-urile de aplicare sau spre ce 

program sa te orientezi? UNIVERSALIO si American Education iti raspund la 

toate intrebarile legate de studiul in strainatate si te ajuta sa construiesti aplicatii 

puternice gandite strategic! 

 

Sala B, orele 13.00-13.45  
De ce HTMi - Hotel and Tourism Management Institute, Elvetia? 
HTMi Switzerland Razvan Nacea 

 
HTMi ofera burse de 40% din taxa de scolarizare, 

acordate printr-o Comisie Europeana, dubla licentiere, 

programe universitare si postuniversitare. Vino la HTMi 

student si pleci manager ! 

 

 

Sala B, orele 14,00-14.45  
DANIA Danish Academy of higher Education  
DANIA Danish Academy of Business and Technology – Mikael Nielsen 

 

Our educations, Tourisme, Marketing, IT Tech and Auto Tech and 

what we offer to our international students, inclusive of 

accommodation guarantee, close relationship between teachers and 

students and our modern facilities at the campus. 
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Expozanti: 
 

 
American Education 
American Education este un serviciu complet de consultanta educationala menit 

sa-i ajute pe liceeni studenti si absolventi sa beneficieze de oportunitatile 

educationale si financiare oferite de universitatile din Statele Unite Iti propunem o 

multime de servicii personalizate si lucram impreuna cu tine familia si profesorii 

tai ca sa te ajutam sa alegi universitatile si programele de studiu care ti se 

potrivesc. 

 

 
 
UNIVERSALIO 
UNIVERSALIO este serviciul de consiliere educationala care te ajuta sa studiezi 

oriunde in lume. Noi suntem alaturi de tine pe parcursul intregului proces de 

aplicare: te ajutam sa construiesti cele mai bune aplicatii posibile pentru orice 

programe de licenta sau master la care doresti sa aplici si iti aratam calea spre 

programele de finantare la care poti avea acces.  

 

 
Radboud University Nijmegen 
Radboud University Nijmegen is one of the leading academic communities in the 

Netherlands with a strong focus on research. Renowned for its green campus in 

the oldest city of the Netherlands, it enrolls over 18,000 students in 127 study 

programmes, of which 2 Bachelor’s tracks and 33 Master’s programmes are fully 

taught in English. Currently, we hold position 131 in the Times Higher Education 

World University Ranking. In 2010, two professors connected to Radboud 

University won the Nobel Prize for Physics. 

 

 

http://www.careirait.uvt.ro/
http://riuf.myconnector.ro/events/index/exhibitor-details/?id=3283
http://riuf.myconnector.ro/events/index/exhibitor-details/?id=3283
http://riuf.myconnector.ro/events/index/exhibitor-details/?id=3282
http://riuf.myconnector.ro/events/index/exhibitor-details/?id=3282
http://riuf.myconnector.ro/events/index/exhibitor-details/?id=3250


Investeşte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară  nr.2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii” 
Domeniul major de intervenţie 2.1. ”Tranziția de la școală la viață activă” 
Titlul proiectului: „Practica nu-i efemeră, e un pas în carieră!” 
Cod contract: POSDRU/161/2.1/G/141118 
Beneficiar: Universitatea de Vest din Timişoara 

 http://www.careirait.uvt.ro  

 

 
IMI University Centre Switzerland 
International Hotel Management - IMI University Centre se claseaza pe locul 3 in 

topul universitatilor de management hotelier din Elvetia deoarece de 20 de ani 

formează studenti in domeniul managementului hotelier, managementul al 

evenimentelor, management in turism si management culinar, prin dovada de 

profesionalism si incredere a putut sa atragă studenti din toate colturile lumii. 

 

 

 
University of Greenwich (London) 
The University has a resource base of highly qualified staff with wide ranging 

expertise and significant links with business and industry,coupled with students 

from a variety of backgrounds and countries provides an imaginative and affluent 

learning experience for all. The University’s vast portfolio of masters and degree 

programmes including combined degrees allows a wide range of subject options. 

The University of Greenwich offers the best of both worlds city and country with 

campuses in London and Kent. 

 

 
Anglia Ruskin University 
Founded in 1858, Anglia Ruskin University is one of the biggest and most 

reputable universities in the UK. Based in the South East of England, we offer 

two modern campuses in the fantastic cities of Cambridge and Chelmsford, both 

less than one hour from Central London. We offer modern facilities, world 

leading research, a variety of courses for undegraduate, postgraduate, research 

and english language.  
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DAAD - Study in Germany 

DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst/ Serviciul German de Schimb 

Academic) este cea mai mare organizație la nivel mondial care sprijină 

cooperarea internaţională în domeniul academic. Obiectivele sale principale 

constau în: organizarea și finanţarea schimbului de studenţi și cercetători, 

informarea în întreaga lume despre Germania ca loc de studiu și cercetare, 

intermedierea de cadre didactice universitare și încurajarea procesului de 

internaţionalizare a instituţiilor de învăţământ superior germane. 

 
HTMi Switzerland 
Studiaza in Elvetia Turism si Hotel Management si poti obtine licenta si 

Executive Mba de la universitati de prestigiu din UK ! Vino la HTMi ca si student 

si pleci ca si manager ! • este singurul institut din Elvetia care face parte din 

biosfera Entlebuch Luzern zona protejata UNESCO ; • singurul institut de Turism 

si Hotel Management Luzern zona protejata Unesco ;• singurul institut de Turism 

si Hotel Management din lume care are un Centru de Cercetare Apple 

 

 
Uniunea Nationala a Studentilor din Romania 
Uniunea Nationala a Studentilor din Romania este o federatie apolitica ce are ca 

scop reprezentarea intereselor socio-profesionale ale studentilor din Romania. 

Federatia a fost infiintata in urma intalnirii liderilor din cele mai importante centre 

universitare din tara, care au decis conturarea si promovarea la nivel national si 

international a unui set de valori comune miscarii studentesti din Romania. 

Grupul de initiativa a acestei federatii nationale a hotarat infiintarea acesteia ca 

urmare a puternicelor critici aduse sistemului educational potrivit careia politicul 

a fost si ramane un factor decisiv in randul studentilor. Avand ca principal 
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obiectiv inlaturarea influentelor politice din randul organizatiilor de tineret, dar si 

o mai puternica informare a studentilor, cat si sustinerea de programe si proiecte 

de educatie si cultura. Uniunea Natioanala a Studentilor din Romania (UNSR) 

dezvolta o noua viziune a ceea ce inseamna implicare in societate. 

Reunind organizatii studentesti din: Bucuresti, Craiova, Iasi, Timisoara, Petrosani, 

Targu-Jiu, Resita, Pitesti, Ploiesti, Bacau, federatia va deveni un puternic partener 

de dialog al Ministerului Educatiei si Cercetarii, si nu numai. 

Uniunea Nationala a Studentilor din Romania va pune si bazele unor proiecte si 

programe de impact ce au aparut ca o necesitate in procesul de educatie si 

culturalizare a mediului academic si studentesc. 

Misiunea noastra este simpla si plina de substanta, concentrand principalele valori 

promovate de UNSR: 

“COMUNICARE, ORGANIZARE, SOLIDARITATE”.  

 

 
AIESEC 

 

Board of European Students of Technology 

 

Asociatia Studentilor in Stiinte Exacte de la UVT 

 
Casa de Cultura a Studentilor 

 
OSUT 

 

 
 

 
Universitatea de Vest Timisoara 
La aproape sapte decenii de la infiintare, Universitatea de Vest din Timisoara este 

astazi un bastion al invatamantului superior din Romania reusind sa se impuna ca 

principal centru de cunoastere in regiunea de Vest a tarii. Universitatea ofera atat 

celor care doresc sa inoveze sau sa performeze in domeniul stiintific sau al 

creatiei artistice, cat si celor care doresc sa studieze in cadrul ciclurilor de licenta, 

masterat, doctorat sau postdoctorat, un mediu intelectual efervescent, care 

stimuleaza realizarile individuale, munca de echipa si interdisciplinaritatea. 
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IBA - International Business Academy 

IBA offers a range of international degree programmes taught in English at AP 

(years, Bachelor and Masters level covering a range of subjects in business, 

marketing, entrepreneurship, design and multimedia. Our degrees often include a 

practical internship and the opportunity for shorter or longer study exchanges with 

our partner institutions around the world. With more than one third of our students 

coming from outside Denmark, we can give you a truly vibrant, fascinating and 

fun student experience. 

 
Which countries are you interested in? 

Danemarca  

What are the domains that you are interested in? 

Arts and Design, Business, Communication and Journalism, Accounting, 

Economy, Finance and Banking, IT and Computers, Management, Marketing, 

Multimedia  

 

 
EDMUNDO 
EDMUNDO este un serviciu ce apartine de Grupul EDUCATIVA si ofera 

tinerilor romani informatii, consiliere si asistenta pentru admiterea la institutii de 

invatamant superior din Europa, SUA si Canada. In activitatea noastra ne bazam 

pe cunostinte despre sistemele educationale internationale, o larga retea de 

contacte cu universitati internationale, legaturile cu tineri romani studenti si 

absolventi de studii internationale si experienta in implementarea a numeroase 

proiecte pentru tineri. 
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Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babes" din Timisoara 
Universitatea de Medicină şi Farmacie ” Victor Babeș ” din Timişoara desfăşoară 

de peste șase decenii o activitate complexă de învăţământ medical superior, de 

cercetare şi asistenţă medicală de înaltă calificare. UMFVBT are trei facultăți: 

Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară și Facultatea de 

Farmacie.; trei cicluri de studii: de licență, masterale și doctorale; o varietate de 

specializări (prin concurs de rezidențiat) și de cursuri postuniversitare; secții de 

predare în trei limbi: română, franceză, engleză. Tradiție, continuitate, diversitate 

și echilibru. 

 

 
ExamPlus 
Centrul de limbi straine ExamPlus din Timisoara te sustine in efortul tau de a 

invata o limba straina! Te antrenam sa ajungi la nivelul dorit cat mai repede si 

rezultatele sa-ti fie excelente!  

 

 

 
Liga AC 
Liga Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare (Liga AC) este o 

organizație studențească ce reprezintă interesele studenților din Facultatea de 

Automatică și Calculatoare, și îi susține în viața socială și culturală. Înființată în 

anul 1990, Liga AC s-a dezvoltat de la an la an tot mai mult. 

Anual, Liga AC organizează proiecte demne de remarcat.. Printre cele mai mari 

regăsim LigaAC LABS, ce constă într-o serie de laboratoare dedicate studenților 

dornici să își pună în aplicare cunoștințele dobândite în facultate și să își 

echivaleze prin participarea la acest proiect practica de vară. Un proiect-concurs 

care vine în sprijinul studenților și elevilor pasionați de domeniul IT&C este iTEC 

- iT Engineering Contest -cu șapte ediții desfășurate până în momentul de față. 

Acesta a fost despărțit în două mari proiecte, iTEC și RoboTEC. 
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4Career 
Consilierii orientare privind cariera din echipa 4CAREER sunt certificati GCDF, 

“ Global Career Development Facilitator" de catre CCE “ Europe (Center for 

Credentialing and Education) prin NBCC Romania (National Board for Certified 

Counselors) si membri activi ai Departamentelor pentru Consiliere in Cariera� 

precum si Standarde Ĺźi Supervizare ale Asociatiei Consilierilor din Romania 

(ACROM). 

 

 
British Council 
British Council organizează cursuri de limba engleza predate de profesori cu 

experienţă şi calificări internaţionale: engleză generală, cursuri pregătitoare pentru 

examenele Cambridge şi IELTS, cursuri pentru copii începând cu vârsta de 4 ani, 

engleză pentru afaceri, ateliere de dezvoltare profesională desfăşurate în limba 

engleză. Organizăm, de asemenea, cursuri personalizate pentru companii şi 

acoperim o gamă variată de domenii de afaceri. În România, administrăm 

certificatele de limba engleză - IELTS şi Cambridge, testul APTIS pentru 

organizaţii - stabileşte nivelul cunoştinţelor de engleză al angajaţilor sau al 
studenţilor, precum şi o varietate de examinări profesionale şi universitare 

 

 
ISIC 
ISIC (International Student Identity Card) este singurul card recunoscut la nivel 

global ca şi legitimaţie ce atestă oficial statutul de elev/student/ masterand la zi. În 

baza lui posesorii au peste 40.000 de reduceri în peste 124 de ţări, în toate 

domeniile de interes. ISIC este reprezentat în România de ASYST (Asociaţia 

pentru Sprijinirea Tinerilor, Studenţilor şi profesorilor). În sprijinul comunităţilor 

academice şi al tinerilor de pretutindeni proiectul a fost extins şi pentru cadre 

didactice prin ITIC (International Teacher Identity Card) şi tineri sub 30 de ani 

prin IYTC (International Youth Travel Card). Emiterea legitimaţiilor poate fi 

solicitată online, pe site-ul www.isic-romania.ro. 
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University of Worcester 
A vibrant forward - looking university well known for the quality of our degrees 

with employers actively seeking out our graduates. As the only higher education 

institution in Herefordshire and Worcestershire, we have a strong role to play in 

the region We deliver degree programmes to nearly 10,000 students. We are a 

truly inclusive university where each and every person counts as an individual. 

Worcester enjoys a national reputation as a very friendly place at which people 

are genuinely happy. 

 

 
Central European University 
CEU is an English language graduate university located in Budapest, Hungary 

offering Master's and Doctoral programs in the social sciences humanities, law, 

public policy, business management, economics, environmental sciences and 

policy, and mathematics. The majority of our students receive internal or external 

financial assistance ranging from partial tuition waivers to full fellowships. In 

addition CEU provides its students with skills and qualifications for successful 

employment with international organizations. governments. NGOs and 

universities as well as in business. 

 

 
Universitatea Tehnica " Gheorghe Asachi " din Iasi 
Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi se numara printre cele mai vechi 

și cunoscute institutii de profil din tara, fiind custodele unei importante traditii in 

educatia inginereasca, stiitifica si culturala. Universitatea pregateste ingineri si 

arhitecti cu o inalta calificare profesionala, capabili sa raspunda cu rapiditate si 

eficienta cerintelor de inovare, cercetare si dezvoltare ale agentilor economici. Pe 

www.tuiasi.ro puteti citi informatii complete despre procesul de admitere, burse 

oferite, cursuri, strategii de practica, cazare, mobilitati. 
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Sheffield Hallam University 
We are a global university with 34,000 students from 100 countries. We offer 

over 700 courses many of which offer real-life work placements and consultancy 

projects. 94% of our graduates are working or further study within six months. 

We offer some of the most advanced facilities in the UK with more than £100 

million invested in the last 10 years. Situated in the heart of the UK, Sheffield 

offers a vibrant, student friendly environment with a low cost of living. 

 

 
Ecole Hoteliere de Lausanne - Hospitality Management 

As the world's premier reference in hospitality management, EHL offers 

university-level studies to talented and ambitious students who are aiming for top 

careers in the international hospitality industry. Two programmes are offered: the 

Bachelor of Science in International Hospitality Management and the Executive 

MBA in Hospitality Administration. Founded in 1893, EHL still provides an 

enriching environment with world-class Faculty and ultra-modern campus 

facilities to some 2,000 passionate students from close to 90 countries. 

 
University of Southampton 
The University of Southampton is a world leading University based on the sunny 

south coast of the UK. Just over one hour from London, students experience a 

vibrant city atmosphere but with the surroundings of the coastline and New Forest 

National Park. The University of Southampton is consistently ranked within the 

World Top 100 Universities and the top 15 in the UK. Offering a wide range of 

bachelors masters and research courses we are a top destination for students 
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Zealand Institute of Business and Technology 
Zealand Institute of Business and Technology, ZIBAT, is located just outside the 

capital region of Copenhagen, Denmark . We can take you as far as undergraduate 

level and will challenge you with an applied interactive learning approach 

involving close relation to business and companies. Your learning will be 

challenged from company based projects as well as group work. Mandatory 

internships in organisations and companies will develop your work experience 

within the field of your future career. 

 

 
BHMS Business & Hotel Management School 
The courses offered at BHMS Business & Hotel Management School in Luzern 

combine on - campus education with practical working experience During every 

study year at BHMS students study months on campus followed by months 

industry training During the industry training fully organized by BHMS students 

are not only able to obtain a Swiss working reference they are also getting a 

monthly gross salary of EUR Thanks to the internship income and the partial 

scholarship offered for EU students 

 

 
Cambridge English Language Assessment 
We provide the world's leading range of qualifications for learners and teachers of 

English. They are backed by outstanding support for learners and teachers and by 

world-class research and quality management. We work in over 130 countries 

delivering exams for nearly 4 million people a year. Our expertise, gathered over 

100 years of language learning and assessment, has led us to working with 

educational institutions and local and regional governments around the world. 

 
Which countries are you interested in? 

United Kingdom  

What are the domains that you are interested in? 

Foreign languages  
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Reviro 
Reviro este un start-up românesc în domeniul serviciilor de consultanță în 

recrutare și selecție adresat exclusiv tinerilor cu experiență academică și sau 

profesională în străinătate. Îți punem la dispoziție oportunități de carieră existente 

în România în care să poți valorifica investiția ta în educație.  

 
University of Salford 
Founded in 1896, the University has a rich history of innovation in the community 

and economy. We have more than 20,000 students, including more than 3,000 

international students from over 100 countries. We offer a wide range of courses 

at various levels - including Foundation, Bachelors, Masters’ and PhD. 

What are the domains that you are interested in? 

Architecture, Arts and Design, Biology, Business, Chemistry, Communication 

and Journalism, Accounting, Law, Economy, Electronics and 

Telecommunications, Finance and Banking, Physics, Geography, Engineering, 

Civil Engineering, Mechanical Engineering, History, IT and Computers, 

Management, Tourism Management, Marketing, Multimedia, Psychology, Health 

and Biomedical Sciences, Sport and Physical Education, Political Science and 

International Relations  

 

 
Northumbria University 
Northumbria University, in Newcastle upon Tyne, is an expanding multicultural 

learning community, with excellent links with further and higher education, 

industry and commerce throughout the UK, Europe and beyond. Renowned for 

the excellence of its teaching, as well as for preparing students for the world of 

work, Northumbria also provides research opportunities for professional reflective 

practice. Newcastle International Airport (approximately 15-20 minutes from the 

city centre) is easily accessible by Metro, Newcastle’s underground rail system. 
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University of Hull 
University of Hull is a traditional, medium-size, first division research-led 

University and has earned a reputation as one of BritainÃ¢â‚¬â„¢s finest teaching 

universities. We value our international students' contribution to the University's 

academic, social, and cultural life, and we're devoted to helping them achieve 

their goals. Hull regularly features at the top end of teaching quality league tables. 

Hull has maintained its position among the leading mainstream English 

universities in each of the last seven National Student Surveys, and we do well in 

the area of employability, with 93% our students progressing to employment or 

further study within six months of graduation. 

 
Which countries are you interested in? 
United Kingdom  

What are the domains that you are interested in? 

Advertising, Biology, Business, Chemistry, Communication and Journalism, 

Accounting, Law, Economy, Philosophy, Finance and Banking, Physics, 

Geography, Engineering, Mechanical Engineering, History, IT and Computers, 

Foreign languages, Management, Marketing, Multimedia, Psychology, Health and 

Biomedical Sciences, Sport and Physical Education, Medical Sciences, Political 

Science and International Relations  

 

 
DANIA Danish Academy of Business and Technology 

AP Degree Marketing Management AP Degree IT and Electronics Technology 

AP Degree Automotive Technology with focus on street cars AP Degree 

Hospitality and Tourism BA International Hospitality 
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Hotelschool The Hague 
During your four years at Hotelschool The Hague you learn all there is to know 

about operational tactical and strategic hospitality management. The degree 

programme is 100% English. You study and work together with students from 

over 50 nationalities. As the programme develops you choose international 

internship positions at leading hospitality companies around the world. It’s your 

passport to an international career in hotel and hospitality management.  

 

 
Universitatea Romano-Americana 
Universitatea Romano-Americana, fondata in anul 1991, promoveaza in Romania 

principiile de invatamant superior din Statele Unite ale Americii. Prin urmarirea 

misiunii si a obiectivelor sale strategice Universitatea a reusit sa isi dezvolte si 

consolideze reputatia atat la nivelul mediul educational si de afaceri romanesc cat 

si la nivel international. Universitatea ofera 11 programe de licenta si 23 de 

programe de masterat in domeniile Afaceri, Finante - Banci, Management, 

Marketing, Informatica, Drept, Turism. 

 

 
Coventry University 
Coventry University are a forward - looking modern university with a proud 

tradition as a provider of high quality education and a focus on applied research. 

Through our links with leading edge businesses and organisations in the public 

and voluntary sectors, our students are able to access project and placement 

opportunities that enhance their employability on graduation. 
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University of Essex 
"Research excellence" Essex was ranked ninth in the UK for the quality of our 

research and top for social sciences in the latest Research Assessment Exercise 

(RAE, December 2008). "Student satisfaction" we are ranked second among 

mainstream UK universities for overall satisfaction according to the 2013 

National Student Survey. "International perspective" we are one of the UK's most 

internationally diverse campus universities with students drawn from more than 

130 countries. 

 

 
IMI - University Centre 

International Hotel Management - IMI University Centre se claseaza pe locul 3 in 

topul universitatilor de management hotelier din Elvetia deoarece de 20 de ani 

formeaza studenti in domeniul managementului hotelier, managementul al 

evenimentelor, management in turism si management culinar, prin dovada de 

profesionalism si incredere a putut sa atraga studenti din toate colturile lumii. 

 
Comisia Fulbright Romano-Americana 

Comisia Fulbright Romano-Americana administreaza din 1993 Programul 

Fulbright, un program de schimburi culturale, stiintifice si educationale dintre 

SUA si alte zeci de tari. Comisia acorda cetaenilor romani burse de studiu si 

cercetare la universitti de prestigiu din SUA. Centrul nostru de Consiliere 

Educationala ofera consiliere si sprijin celor interesati de studii in Statele Unite.  
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