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UEFISCDI și StudyinRomania lansează
campania de atragere a studenţilor
internaționali în România
Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării,
Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) şi Ministerul Educației au lansat, astăzi, primul clip
video de promovare a învățământului superior românesc în afara ţării. Realizat sub
umbrela StudyinRomania, clipul are ca obiectiv prezentarea oportunităţilor pe care
România le oferă studenţilor internaționali şi este, totodată, primul pas în strategia
de rebranding a platformei.
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