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INVITAŢIE
Peste 2.200 de studenţi din România studiază în Statele Unite cu fonduri oferite de universităţile
americane! Cum se realizează o asemenea performanţă care asigură accesul la cele mai bune
universităţi din lume, cum se construieşte acest succes şi ce beneficii aduce în planul dezvoltării
profesionale şi personale veţi afla în cele două sesiuni gratuite de informare şi instruire pe care
Comisia Fulbright din Bucureşti, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj şi
American Corner Cluj-Napoca le organizează pe 22 şi 23 februarie 2011 la sediul Bibliotecii
Judeţene „Octavian Goga”.
Programul din 22 februarie are ca temă admiterea la studii post-universitare în Statele Unite şi se
adresează studenţilor în ani terminali şi absolvenţilor de studii universitare interesaţi de doctorate
şi masterate în Statele Unite. Seminarul interactiv va avea loc în Sala media a Bibliotecii
Judeţene „Octavian Goga” Cluj din Calea Dorobanţilor 104, etajul 7 vest, în intervalul 17:0020:00 şi va fi urmat de o mică recepţie în stil american.
Seminarul din 23 februarie prezintă admiterea la studii universitare în Statele Unite şi este
conceput pentru informarea şi stimularea elevilor de liceu, cu exemple concrete şi studii de caz.
Programul de instruire se va derula în ambianţa ospitalieră oferită de Sala media a Bibliotecii
Judeţene „Octavian Goga” Cluj din Calea Dorobanţilor 104, etajul 7 vest, în intervalul 15:0018:00.
Cele două seminarii vor furniza informaţii detaliate atât despre criteriile de admitere utilizate de
universităţile americane şi despre etapele procesului de aplicaţie, cât şi despre sprijinul financiar
oferit de instituţiile din SUA candidaţilor internaţionali. În final participanţii vor cunoaşte
studenţi români care au reuşit să atragă admitere şi finanţare şi care ilustrează deplin demersul pe
care îl propunem.
Înscrierile pentru participare se fac la adresa de e-mail americancornercluj@gmail.com sau la
adresa de e-mail americancorner@bjc.ro, până luni, 21 februarie 2011, ora 20.00. Vă rugăm să
precizaţi numele dumneavoastră, precum şi sesiunea/sesiunile de informare la care doriţi să
participaţi.
Vă aşteptăm!
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