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FĂ PRIMUL PAS ÎN VIITORUL TĂU EDUCAȚIONAL LA TÂRGUL UNIVERSITĂȚILOR IEȘENE!
Admiterea la facultate se apropie cu paşi repezi, iar tu ești încă indecis? Vino la Târgul
Universităților Ieșene, de la Palas, pentru a analiza, în același loc, oportunitățile academice
propuse de instituțiile de învățământ superior, de stat, din Iași.
Nu ești încă hotărât ce facultate să alegi sau îți dorești să afli mai multe informații despre
programele de studiu și admitere? Vei găsi răspuns la toate întrebările tale, la Târgul
Universităților Ieșene. Evenimentul va avea loc joi, 20 februarie 2020, în intervalul orar 10:00
‐ 19:00, în Atrium Palas Mall și reunește reprezentanți ai celor cinci universități de stat din
Iași.
Și la cea de a doua ediție, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Universitatea Tehnică
„Gheorghe Asachi”, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Universitatea
de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” și Universitatea Națională
de Arte „George Enescu” vor prezenta, la standurile special amenajate, detalii despre
perioadele de înscriere și etapele de admitere ale fiecărei facultăți, locurile disponibile,
taxe de înscriere, dar și care sunt perspectivele după finalizarea studiilor. Pe lângă
universități, la târg vor fi și peste 20 de asociații studențești, care le vor da elevilor sfaturi
despre viața de student și activitățile în care se pot implica în afara cursurilor. De asemenea,
se vor organiza workshop‐uri, la care vor fi prezenți și reprezentați ai angajatorilor de top
din Iași.
Evenimentul se adresează elevilor din regiunea de Nord‐Est, care vor avea ocazia să discute
cu studenți, profesori, consilieri în educație și specialiști din diverse companii.
Dacă vrei să participi la Târgul Universităților Ieșene, te poți înscrie aici: http://bit.ly/tui‐
inscriere.
Târgul Universităților Ieșene este organizat de compania IULIUS și face parte din programul
„Iași – orașul viitorului tău”, care vizează creșterea atractivității Iașului la nivel regional și
promovarea lui ca centru educațional important și oraș ce oferă multiple oportunități.
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