EDMUNDO – Serviciu GRATUIT de consiliere pentru elevii și studenții interesați
să studieze în străinătate
Grupul EDUCATIVA este un grup de organizaţii non-guvernamentale şi companii private
care dezvoltă şi promovează împreună proiecte şi servicii ce oferă tinerilor români
oportunităţi de dezvoltare personală şi în carieră.
Printre proiectele Grupului EDUCATIVA se numără târgul RIUF şi serviciul GRATUIT de
consiliere EDMUNDO – A World of Education.
ROMANIAN INTERNATIONAL UNIVERSITY FAIR - RIUF este cel mai mare eveniment
educaţional din România şi Estul Europei. Anual, peste 100 de instituţii educaţionale, din
peste 20 de ţări, vin să interacţioneze direct cu tinerii români interesaţi de studii
internaţionale. Peste 65 000 de vizitatori au profitat de oportunităţile oferite de RIUF în
ediţiile precedente. Cea de-a 8-a ediţie a RIUF se va desfăşura în primăvară anului 2011 pe
12 şi 13 martie la Bucureşti, iar pe 15 şi 17 la Timişoara, respectiv Iaşi.
EDMUNDO - A World of Education este serviciul GRATUIT care oferă tinerilor români
informaţii, consiliere şi asistenţă pentru admiterea la instituţii de învăţământ superior din
Europa, SUA şi Canada.
EDMUNDO se bucură de colaborarea a peste 60 de licee şi colegii naţionale de top din ţară ,
ai căror absolvenţi sunt acum studenţi ai instituţiilor internaţionale reprezentate de serviciu.
Echipa noastră de prezentatori colaborează împreună cu aceste licee pentru organizarea de
prezentări pentru elevii claselor a XII-a din licee. În aceste instituţii se organizează
prezentări de câte 50 minute pentru câte 3 clase pentru a reuşi să maximizam numărul
studenţilor care află de oportunităţile de studiu internaţional având un minim impact asupra
activităţilor curiculare. În acest scop, EDUCATIVA încheie parteneriate de colaborare cu
instituţiile de învăţământ şi poate oferi acestor rapoarte asupra numărului şi numelor
elevilor care pleacă la studii în străinătate.
În cei 3 ani de activitate, un număr de 8000 de tineri au primit informaţii de la consilierii
EDMUNDO, 1000 de elevi şi studenţi au aplicat la studii în străinătate şi peste 500 dintre ei
se află acum la una din universităţile noastre partenere.
În activitatea noastră, ne bazăm pe cunoştinţe despre sistemele educaţionale internaţionale,
o largă reţea de contacte cu universităţi internaţionale, legăturile cu tineri români studenţi şi
absolvenţi de studii internaţionale, şi experienţă în implementarea a numeroase proiecte
pentru tineri.

Consilierii EDMUNDO pot ajuta cu:
 Informaţii despre studii universitare şi post-universitare în Marea Britanie,
Danemarca, Olanda, SUA, Canada.
 Consiliere pentru selecţia programelor
 Asistenţă pentru întocmirea aplicaţiilor (formulare, eseuri, CV-uri, recomandări)
 Organizarea de conferinţe astfel încât studenţii EDMUNDO să se poată cunoaşte între
ei înainte de plecarea la studii
 Informaţii despre finanţarea costului studiilor
Lista instituţiilor academice reprezentate de EDMUNDO, în România:
Marea Britanie
Coventry University
University of Portsmouth
University of Essex
University of Salford
University of Worcester
University of Aberdeen
TASMAC Business School
University of Hull
HULT Business School
London School of Business and Finance

Danemarca
Business Academy Copenhagen North
KEA - Copenhagen Technical Academy
Lillebaelt Academy
TEKO, Education – Design – Management,
Herning
Business Academy Aarhus
University of Northern Denmark (former
NOEA, Institute of Applied Management)

Olanda
INHOLLAND University of Applied Sciences
Saxion University of Applied Sciences
HZ University of Applied Sciences
Avans University of Applied Sciences
Tilburg University
Hanze University Groningen
Utrecht, University of Applied Sciences
University of Groningen
Franta
Parsons Paris
Pass-World
SKEMA Business School
USA
Upper Iowa University
Johnson & Wales University
Canada
Thompson Rivers
Kwantleen University
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