CONSILIERE
PENTRU

STUDII

ÎN

EDMUNDO este un program GRATUIT de consiliere
pentru studii în străinătate care îți oferă informații,
consiliere și asistență pentru admiterea
la peste 180 de universități internaționale partenere din
Marea Britanie, Olanda, Danemarca, Italia, Spania,
Belgia, Suedia, Elveția sau chiar România.
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Admiterea la studii în străinătate
mai simplă ca oricând!

Ce spun aplicanții
noștri?

Tot ce trebuie să faci este să:

“În urmă cu un an am luat decizia de a
aplica la o facultate din Mare Britanie.
Consilierul meu EDMUNDO (Bianca
Foghel) a fost alături de mine și m-a
ajutat cu fiecare ocazie în care am
avut nevoie de sprijin. Recomand cu
drag tuturor viitorilor studenți care
vor să aplice prin intermediul echipei
EDMUNDO!”
Mihaela Alexandrescu

Vizitezi site-ul nostru: www.edmun.do/ro sau ne scrii la edmundo@educativa.ro
şi ne spui ce domenii te interesează,
iar noi cream imediat pentru tine o listă personalizată cu programe de studiu
Te uiţi peste listă şi alegi universitatea şi programul la care vrei să aplici
Apoi să iei legătura cu un consilier EDMUNDO
Apoi, restul pașilor îi vei face cu ajutorul consilierului educațional care:
Îți evaluează eligibilitatea pentru programul ales astfel încât să ai șanse cât mai
mari în a fi acceptat
Te ajută să scrii eseul personal
Trimite dosarul tău de aplicație către universitate
Este lângă tine în momentul în care ești admis și îți confirmi locul la universitate
Te ajută apoi cu informații despre cazare și sursele de finanțare la care ai acces
(burse, împrumuturi avantajoase)
Te pune în legătură cu alți studenți români plecați la studii în străinătate
Pe scurt, cu ajutorul nostru:
Economisești timp! Ai la dispoziție o echipă de experți care face partea de
research pentru tine și-ți oferă ultimele informații legate de admitere și surse de
finanțare
Îți maximizezi șansele de a fi acceptat la o universitate internațională pentru că
ai susținerea celei mai performante echipe de consilieri educaționali
Nu ești singur. Vei avea în permanență un consilier educațional cu care poți
discuta despre aplicația ta
Cunoști alți studenți internaționali pentru că te punem în legătură cu actualii și
viitorii studenți de la universitățile partenere
Ce trebuie să mai știi despre lucrul cu un consilier educațional EDMUNDO:
Comunicare cu echipa de consilieri se va face via telefon, whatsapp / sms, e-mail,
skype și fizic (în condiții de siguranță)
Consilierul se va strădui să îți răspundă la solicitările sau întrebările tale în maxim
48 de ore

“Multumesc pentru profesionalism,
răbdare și ajutorul oferit din partea
EDMUNDO. Nu a fost o experiență
atât de grea pe cât părea la început,
iar acest lucru i se datorează și
consilierului meu educațional Bianca
Foghel. Mulțumesc!”
Traian Bâlc
“If you are thinking where to go and
what to do or if you already know and
need some help - contact them, you
won’t regret it !
Am plecat prin EDMUNDO la
University Campus Suffolk, sunt
primul român care face parte din
echipa executivă a Uniunii de studenți
(campus officer) - deci se poate! “
Alex Stadler
“M-am hotărât să aplic cu o lună în
urmă. La data actuală am primit
răspuns de la toate universitățile
. Fără Ioana , consilierul care m-a
ajutat cu absolut tot, nu aș fi reușit
să-mi pun la punct dosarul. Când am
avut nevoie de ajutor mi s-a răspuns
imediat. Dacă vreți profesionalism,
recomand cu încredere!”
Evelin Iulia

Acesta te va introduce încă din timpul aplicației în grupurile viitorilor și actualilor
studenți EDMUNDO
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