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 în orice țară din Europa ce oferă
programe cu predare în limba Engleză.

1. Explore Uni
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 universitate în Europa.

Preț:

50 EUR + TVA

2. Single Europe
Ce conține:
• Asistență în alegerea a max. 1 universitate dintr-o singură țară din Uniunea Europeană (Ex:
Olanda, Irlanda, Danemarca, Italia, Spania, etc).

• 3 feedback-uri pentru eseul personal (personal statement).
• 1 feedback pentru fiecare scrisoare de recomandare inclusă în dosarul de aplicație (max. 2
scrisori).

• 1 feedback pentru CV.
• Trimiterea aplicației pe platforma aferentă universității / țării pentru care se aplică.
• Asistență post trimitere aplicație.
• Asistență completare formular cazare universitate.
• Asistență pentru eventuale cerințe / formulare suplimentare cerute de către universitate.
• Asistență în trimiterea documentelor finale pentru confirmarea locului la universitate.
Pachetul Single Europe nu se aplică pentru următoarele domenii: Medicină, Medicină Veterinară, Științe Biomedicale,
Asistență Medicală, Farmacie, Drept, Arte, Muzică, Actorie, Arhitectură

Preț: 500 EUR + TVA
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