Програма - 2019

София
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Изложение Уча в чужбина
–&nbsp;&nbsp;
21 септември 2019
г.
от 11.00 ч
-&nbsp;&nbsp;
х-л "Хилтън"
Варна
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Изложение Уча в чужбина
– &nbsp; 29&nbsp; септември
2019
г. от 11:00ч . - &
nbsp;&nbsp; х-л „Димят Варна”
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ СЕГА
21.09.2019
СОФИЯ, хотел „Хилтън” / 11:00 – 18:00ч.

В ЕВРОПА има над 400 държавни университети и множество частни институции. Информацията

Посетете Изложение „УЧА В ЧУЖБИНА”, ако желаете да получите актуална информация з
11:30
Начало на семинарната програма

11:30
Езикови сертификати–за
специфики
прием в университет.
на различните
Как
сертификати
да се подготвим
и възможност
за изпита?
за присъствени
12:00
Стратегия за кандидатстване
– Всичко във
за обучението
Великобритания
в Англия, Шотландия, Уе
12:30
Кандидатстване в Холандия
- Всичкоиза
Скандинавия
обучението в Холандия, Дания и ост
13:00
Ефективното мотивационно
– Практически
писмо семинар за кандидат-студенти
13:30
Дестинация Германия,
– Образователни
Австрия и Швейцария
системи, различия и особеност
14:00
Кандидатстване във–Франция,
Всичко заБелгия
обучението
и Люксембург
на френски език
14:30
Студент в чужбина – Практически
– Цялостен преглед
семинар
наза
възможностите
родители и кандидат
за обуче
15:00
Успешното портфолио
– Какво и как да представим
Курс зав подготовка
портфолиото
на(за
сип
15:30

Предимствата на кариерното
– Практически
ориентиране
семинар
ДАРБИ
и регистрация
Кариерен
затест/ П

16:00
18:00

Край на Семинарната програма
Край на Изложбения ден

1/3

Програма - 2019

29.09.2019
ВАРНА, хотел „Димят Варна” / 11:00 – 18:00ч.

В ЕВРОПА има над 400 държавни университети и множество частни институции. Информацията

Посетете Изложение „УЧА В ЧУЖБИНА”, ако желаете да получите актуална информация з
11:30
Начало на Семинарната програма
11:30

Дестинация Германия,
– Австрия и Швейцария
Образователни системи,

12:00

Кандидатстване в Холандия
и Скандинавия
Всичко за обучението в Хо

12:30
13:00

Стратегия за кандидатстване
– Всичко във
за обучението
Великобритания
в Англия, Шотландия, Уе
Студент в чужбина – Практически
– Цялостен преглед
семинар
нана
за
възможностите
английски,
родители инемски
кандидат
за обуче
-ипр
ф

14:00

Предимствата на кариерното
– Практически
ориентиране
семинар
ДАРБИ
и регистрация
Кариерен
затест- пр

14:30
15:00

Ефективното мотивационно
– Практически
писмо семинар за кандидат-студенти

Английски и немски език
- определяне на ниво–записване за безплатен тест за ученици от 10 до

Записване за пробен IELTS
изпит

- 40 лв -

(тестуването ще се проведе в

За повече информация:
0878 696 112 или
officevarna@darbi.eu
15:30
Успешното портфолио
– Какво и как да представим в портфолиото си
Курс за подготовка на портфолио стартиращ от 5 октомври 2019
16:30
Кандидатстване в Швейцария,
–Обучение,
Франция
изисквания
и Белгия
и специфики при канди
17:00
Край на Семинарната програма
18:00
Край на Изложбения ден
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