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Prin prezenta vă rugăm să fiŃi de acord ca textul de mai jos ce cuprinde informaŃii de
interes general pentru toate universităŃile din Ńară să fie postat pe site-ul ministerului nostru:

ReprezentanŃa DelegaŃiei Europene în Mexic, împreună cu ambasadele Republicii
Federale Germania şi FranŃei, pregătesc cea de-a 5-a ediŃie a Târgului de studii
postuniversitare care se va desfăşura în perioada 6 – 9 martie 2008 la Monterrey (6 martie)
şi Ciudad de Mexico (8 - 9 martie). Se aşteaptă participarea a circa 80 de instituŃii de
învăŃământ superior europene, precum şi instituŃiile mexicane care oferă burse de studii în
Europa.
UniversităŃile europene prezintă oferta de studii, programele, facilităŃile, costurile
aferente, încercând să atragă cât mai mulŃi tineri bine pregătiŃi la activităŃi de masterat,
doctorat şi cercetare ştiinŃifică. InstituŃiile mexicane care oferă burse de studii în străinătate
tinerilor absolvenŃi ai unor universităŃi din Mexic sunt interesate de programele de studii şi
perspectivele de cooperare ştiinŃifică, pe această bază distribuind fondurile disponibile.
Costul unui stand este de aproximativ 2500 Euro, incluzând atât Monterrey cât şi
Ciudad de Mexico. Estimările de participare sunt de circa 10.000 vizitatori în capitală şi
2.000 în Monterrey. Din experienŃa ediŃiilor precedente rezultă că cel mai mare interes se
manifestă în domeniile în care există proiecte de cercetare ale universităŃilor europene.
Termenul limită pentru înscrierea la acest târg este 15 decembrie a.c. Taxa exactă de
participare urmează să fie stabilită în perioada următoare fiind în funcŃie şi de numărul
participanŃilor (suprafaŃa de expunere închiriată).
Sugerăm ca pentru amănunte să fie contactată ambasada României din Mexic.
Cu menŃiunea că informaŃiile cuprinse în textul de mai sus ne-au fost remise de
Ministerul Afacerilor Externe, DirecŃia RelaŃii Culturale, EducaŃionale şi ŞtiinŃifice,
propunem aprobarea.
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