4 noiembrie 2014

Doresc să vă mulţumesc pentru faptul că aţi acceptat să susțineți Bursele TELEKOM
şi cu sprijinul dumneavoastră sperăm să identificăm studenţi cu potenţial remarcabil,
pe care să îi sprijinim în drumul lor spre excelenţă.
Compania TELEKOM Romania se implică în educarea tinerei generaţii prin
programul Bursele TELEKOM, care oferă sprijin material tinerilor ambiţioşi şi
talentaţi. Bursele Telekom continuă astfel cu succes programele prin care compania
a oferit până în prezent 75 de burse către studenţi.
Programul Bursele TELEKOM oferă 10 burse de excelenţă prin intermediul unui
concurs naţional, adresându-se studenţilor din anul I, absolvenţi ai clasei a XII-a din
anul în curs sau din 2013, care au fost admişi într-o instituţie de învăţământ superior
de stat din România, categoria “fără plată”, la zi, indiferent de profil. Concursul este
organizat în două etape. Prima etapă, care este şi eliminatorie, presupune
completarea şi trimiterea unui dosar de înscriere până la data de 28 noiembrie 2014
către Telekom Romania, iar cea de-a doua etapă constă în participarea la un interviu
pe 8-9 decembrie 2014, în urma căruia vor fi desemnaţi câştigătorii celor 10 burse.
Cuantumul unei burse este de 900 lei pe lună, plătibili lunar pe durata anului
universitar (9 luni), pe parcursul anilor de facultate.
Mai multe informații despre condiţiile de aplicare puteţi găsi pe site-ul concursului
www.burseletelekom.ro care va fi disponibil începând cu data de 4 noiembrie 2014.
De asemenea, vă vom trimite și comunicatul de presă care anunță începerea
înscrierilor pentru Bursele TELEKOM.
Vă mulţumesc încă o dată pentru deschiderea cu care aţi răspuns invitaţiei noastre
şi vă rog să mă contactaţi cu încredere dacă doriţi mai multe informaţii despre
proiect.
Cu deosebită stimă,
Ruxandra Vodă
Director Comunicare
Grupul Telekom Romania
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