
 

Mirunette Education | Str. Valeriu Braniste 37-39, Etaj 1, Sector 3, Bucuresti | office@mirunette.ro | 

 Mobil: 0735 159 626 | www.mirunette.ro  

 

 

Specialiștii Mirunette au peste 20 de ani de experiență în educație și dezvoltare personală. Abordarea 

noastră este una bazată pe cunoașterea clientului și informarea completă a viitorului student dar și a familiei 

acestuia. Punem preț pe calitate, prestigiu și recunoaștem importanța flexibilității în procesul de aplicație.   

Tocmai de aceea nu depindem de o listă de universități partenere ci, împreună cu fiecare elev și familie 

în parte identificăm cele mai bune opțiuni în funcție de profilul candidatului, nevoi, preferințe, buget, etc. 

Totodată, pachetele noastre de consiliere sunt create pentru a preîntâmpina chiar și cele mai complexe 

cerințe și oferă sprijin complet și specializat pentru o aplicație de succes la o școală sau la un liceu de tip 

day school din Europa (inclusiv Marea Britanie) 

1. Explore Single Day School Europe 

Ce conține:   O sesiune introductivă cu viitorul student și familia sa menită să raspundă la toate întrebările 

inițiale despre posibilitatea de a aplica la o școală sau la un liceu de tip day school din 

Europa (inclusiv Marea Britanie). 

Preț:  150 EUR + TVA  

2. Single Day School Europe   
Ce conține:  

• Analiză profil candidat. 

• Research și asistență în alegerea unei singure școli / unui singur liceu de tip day school din 

Europa în funcție de preferințe, nevoi educaționale, buget, etc. 

• Corespondență cu școala / liceul identificat pentru verificarea eligibilității. 

• Verificare disponibilitate locuri. 

• Verificare criterii de eligibilitate. 

• Detaliere proces de aplicație pentru școala / liceul ales 

• Platformă de pregătire pentru UKiset – 5 zile gratuit + 15% discount din costul primei luni de 

abonament prin codul de discount: hELmZ0sg la înscriere, sau folosind următorul link: 

https://app.atomlearning.co.uk/partners/hELmZ0sg  

• Asistență cu documentația necesară înscrierii. 

• Asistență și feedback, la cerere, pentru formularul / formularele de înscriere la școala sau 

liceul selectat. 

• Organizare și supervizare examene și / sau interviuri cu școala sau liceul selectat. 

• Asistență programare vizite la școala / liceul selectat. 

• Asistență post trimitere aplicație. 

• Asistență pentru eventuale cerințe / formulare suplimentare cerute de către școala / liceul 

selectat. 

• Asistență în trimiterea documentelor finale pentru confirmarea locului la școală / liceu. 

Preț:  600 EUR + TVA  

https://app.atomlearning.co.uk/partners/hELmZ0sg

