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Cu 12% mai mulţi tineri şi-au depus dosare pentru a studia în străinătate

Vor educaţie de top

Salarii de 10.000
de dolari

Numărul tinerilor care au
aplicat anul acesta pentru a
studia la o universitate din
Marea Britanie a crescut cu
12%, comparativ cu 2016,
spun reprezentanţii târgului educaţional organizat în
acest weekend la Bucureşti.

„La ediția de anul acesta a
târgului educațional am constat o creştere de aproximativ
12% a numărului tinerilor care
au aplicat pentru a studia in
Marea Britanie, comparativ
cu ediția de anul trecut”, a declarat pentru Mediafax, Ana
Maria Papp, manager departament universităţi IntegralEdu.
Peste o sută de instituții de
învățământ din Europa şi Statele Unite ale Americi au fost
prezente, sâmbătă şi duminică,
la București, la World Education Fair. Cele mai căutate universităţi au fost cele din Marea
Britanie, Danemarca, Olanda,
Franța şi Spania.
„Sper să pot obţine o bursă
de studiu în Marea Britanie, la
o facultate de inginierie, pentru că acolo sistemul de învăţământ îţi permite să puni în
aplicare, în practică, ceea ce
studiezi. Da, teoria este importantă, dar în România, aproape nimic nu faci practic, iar
mie îmi place să meşteresc, să
creez, nu doar să calculez şi să
memorez teorii”, spune Marcus Stoia, un tânăr de 18 ani,
elev în clasa a XII-a la un liceu
din Prahova.
Tânărul a venit la târgul educaţional însoţit de tatăl său, cel
care l-a şi încurajat să studieze
în străinătate.
„Diploma pe care o va obţi-

Compania multinaţională Crossover a
organizat ieri la Cluj-Napoca, o acţiune de
recrutare de o zi care vizează angajarea
unor IT-işti cu experienţă cărora le oferă
salarii lunare brute între 8.000 – 10.000 de
dolari, aceştia având posibilitatea de a lucra
de acasă.

O condiție esențială este cunoașterea limbii de predare
ne în străinătate va conta mult
mai mult decât cea de la noi, de
la Politehnică. Da, problema
o reprezintă costurile, pentru
că taxele sunt mari, cazare e
scumpă, transportul şi mâncarea, de asemenea, va trebui
să le plătim. De asta încercăm
la mai multe facultăţi din Marea Britanie, unde poate obţine
burse de studiu, pentru că statul britanic ﬁnanţează cursurile şi pentru studenţii străini”, a
declarat Ioan Stoia.
Taxele de studiu variază între 10.000 şi 50.000 de euro pe
an în Marea Britanie, în Germania acestea sunt cuprinse
între 20.000 şi 30.000 de euro
pe an, iar în Statele Unite ale
Americii acestea depăşesc în
unele cazuri 60.000 de dolari
anual.
„Studenţii au posibilitatea să obţină un împrumut de
9.300 de euro, pentru un an de
master, sau dacă vor merge pe

varianta de doi ani de master,
până la 13.900 de euro, prin
programul Erasmus Plus. Mai
mult, pot comasa cele două
împrumuri, ajungând la un
total de peste 23.000 de euro.
Cine va alege să studieze în
Londra, de exemplu, care este
cel mai scump oraş, pot plăti
pentru cazare în campus până
la 8.000 de lire sterline anual,
apoi transportul care e până
la 1.500 de euro anual şi apoi
celelalte cheltuieli, care variază între 3.000 şi 5.000 de euro
anual”, a explicat Ana Maria
Papp.
La târgul educaţional din
Bucureşti au fost prezentate şi
variante de continuare a studiilor în străinătate pentru tinerii
care nu au încheiat încă liceul.
„Programele se adesează
adolescenţilor cu vârsta cuprinsă între 12 şi 18 ani, interesaţi să îşi ﬁnalizeze studiile
liceale în străinătate, să schim-

be sistemul de învăţământ.
Important este să cunoască
limba de predare foarte bine,
pentru că la admitere vor da
test pentru a se veriﬁca nivelul
conversaţional şi de înţelegere,
dar şi materia de bază pe care
o va studia, adică matematica,
biologia şi aşa mai departe.
După teste, urmează interviul,
cel care va face, în sine, departajarea. Costurile variază între
10.000 de euro anual şi cel mult
55.000 de euro, parte din şcoli
oferă, însă, burse care acoperă
între 5% şi 50%. Dar, în Marea Britanie, de exemplu, taxa
de şcolarizare este acoperită
de Guvernul britanic, astfel că
părinţii nu vor mai ﬁ nevoiţi
să acopere decât costurile de
cazare, transport şi mâncare,
adică aproximativ 10.000 de
euro”, a declarat Teodora Răducan, coordonator programe
studii gimanziale în cadrul IntegralEdu. 

Ministerul Transporturilor garantează pentru studenți

Gratuitatea integrală pe CFR

„În cazul gratuității călătoriilor studenților pe calea ferată, aceasta nu va ﬁ
modiﬁcată și va rămâne în
forma prevăzută în OUG nr
2/2017”, se arată într-un comunicat transmis sâmbătă
de Ministerul Transporturilor, în urma unei întrevederi
a ministrului Răzvan Cuc cu
conducerea PSD.
„Astăzi, 18 februarie 2017,
ministrul
Transporturilor,
Răzvan Cuc, a discutat cu
președintele Partidului Social
Democrat, Liviu Dragnea, pe
marginea amendamentului depus în Parlament cu privire la
proiectul de Lege pentru aprobarea a OUG nr 2/2017, referitor la gratuitatea călătoriilor
studenților pe calea ferată. În
urma discuției, s-a convenit cu
privire la faptul că toate măsurile cuprinse în Programul de
Guvernare vor ﬁ respectate și

Angajează IT-şti care pot
lucra de acasă

implementate, iar în cazul gratuității călătoriilor studenților
pe calea ferată aceasta nu va
ﬁ modiﬁcată și va rămâne în
forma prevăzută în OUG nr
2/2017”, se arată în comunicat.
Comisia de buget din Senat a
aprobat, miercuri, un amendament semnat de senatorii Eugen Teodorovici (PSD) și Florin Cîțu (PNL), potrivit căruia
studenții și elevii de liceu vor
avea gratuit transportul feroviar numai între localitatea de
domiciliu și cea în care se aﬂă
instituția de învățământ.
„Prin excepție de la prevederile alin. (2), în tot cursul
anului calendaristic studenții
înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior acreditate, beneﬁciază de
gratuitate la transport intern
feroviar la toate categoriile de
trenuri, clasa a II-a, pe distanța
dintre localitatea de domiciliu
și localitatea în care se aﬂă

unitatea de învățământ la care
frecventează cursurile”, se arată în amendamentul admis de
Comisia de buget din Senat,
inițiat de Eugen Teodorovici și
Florin Cîțu.
Potrivit altui amendament,
inițiat de Eugen Teodorovici
și de Ștefan Mihu, prevederile
primului amendament se aplică și elevilor din clasele IX-

XII. Ulterior, parlamentarul
PNL a postat pe Facebook că
îşi retrage amendamentul.
În textul inițial al Ordonanței de Urgență a Guvernului
nr. 2/2017, era speciﬁcat doar
faptul că studenții facultăților acreditate beneﬁciază de
gratuitate la transport intern
feroviar la toate categoriile de
trenuri, clasa a II-a. 

Gelu Vac, Software Engineering Manager
şi Brand Ambassador la Crossover, a declarat
ieri pentru corespondentul Mediafax că a fost
ales Cluj-Napoca pentru acţiunea de angajare
pentru rezultatele înregistrate aici la nivelul
companiei, oraşul ﬁind şi un hub IT cu perspective foarte bune.
„Crossover organizează un turneu angajare pentru programatori, care are loc în patru
oraşe est europene, printre care şi Cluj-Napoca.
Urmărim angajarea a circa 20 de persoane pentrru ﬁecare oraş, din 200 de candidaţi înscrişi,
specialişti cu o vechime de minim 7 ani în
limbajele de programare Java şi Ruby on rails.
Oferim salarii de 100.000 de dolari pe an, ceea
ce înseamnă între 8.000 şi 10.000 de dolari
brut pe lună, pentru funcţia de Chief Software
Architect, iar cei care vor ﬁ angajaţi vor avea
posibilitatea de a lucra de acasă. Cluj-Napoca
a fost ales pentru rezultatele dovedite înregistrate aici la nivelul companiei, oraşul ﬁind un
hub IT cu pespective foarte bune. Este parte
a strategiei de business a companiei, aceste
salarii oferite ﬁind atractive pentru Europa de
Est şi sudul Asiei”, a spus Vac.
Potrivit acestuia, Crossover va înﬁinţa în
acest an la Cluj-Napoca un birou propriu, ca
proiect pilot, alături de alte 4 oraşe din lume.
Turneul de recrutare Crossover a început,
sâmbătă, la Moscova, continuă duminică la
Cluj-Napoca urmând să mai aibă loc alte două
astfel de evenimente săptămâna viitoare la
Cracovia (Polonia) şi Lviv (Ucraina).
Crossover este o companie americană cu
sediul în Austin, SUA, prezentă în 108 ţări. 

Mircea Băsescu

Poate ﬁ eliberat
Mircea Băsescu, fratele fostului președinte
Traian Băsescu, poate ﬁ eliberat condiționat,
a decis Judecătoria Medgidia, dar hotărârea
instanței nu este deﬁnitivă, putând ﬁ contestată la Tribunalul Constanța.
Judecătoria Medgidia a admis propunerea
de liberare condiționată formulată de Comisia
de individualizare a regimului de executare
a pedepselor privative de libertate din cadrul
Penitenciarului Poarta Albă și a dispus eliberarea condiționată a lui Mircea Băsescu. Decizia
magistraților nu este deﬁnitivă, având drept de
contestație în trei zile de la comunicare pentru
procuror şi condamnat.
Este a doua solicitare de punere în libertate
a lui Mircea Băsescu admisă de Judecătoria
Medgidia, după cea din data de 6 octombrie.
Nici atunci hotărârea nu a fost deﬁnitivă, ﬁind
contestată de DNA, contestație admisă apoi, în
luna noiembrie, de Tribunalul Constanța, astfel
că fratele fostului președinte al României a
rămas în închisoare.
Ulterior, în luna decembrie a anului trecut,
acesta a depus o plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), invocând
încălcarea dreptului la libertate şi la un proces
echitabil.
Apărătorul său a precizat că se cere Curţii
Europene să spună dacă magistrații au judecat corect atunci când i-au respins eliberarea.
Mircea Băsescu a fost condamnat, în luna iunie
a anului trecut, la patru ani de închisoare cu
executare pentru traﬁc de inﬂuență, în dosarul
în care a fost acuzat că a primit 600.000 de
euro mită de la familia lui Sandu Anghel. 

