Vă rugăm să aveţi amabilitatea de a susţine şi promova programul Bursele
TELEKOM în cadrul universităţii în care activaţi. 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 85 de burse către
studenţi.
Programul Bursele TELEKOM oferă *10 burse anuale de excelenţă* prin
intermediul unui concurs naţional, adresându-se studenţilor
înscrişiîntr-o instituţie de învăţământ superior de stat din România,
categoria “fără plată”, la zi, indiferent de profil, indiferent de anul
de studii (I, II, III, IV, V sau master). Concursul este organizat în
două etape. Prima etapă, care este şi eliminatorie, presupune
completarea şi trimiterea unui formular de înscriere până la data de 4
decembrie2015 către Telekom Romania, iar cea de-a doua etapă constă în
participarea la un interviu pe 10 sau 11 decembrie 2015, în urma căruia
vor fi desemnaţi câştigătorii celor 10 burse.
Valoarea bursei acordate de către Organizator fiecărui candidat dintre
cei 10 (zece) desemnaţi câştigători reprezintă suma de aproximativ
10.000 ron, împărţiţi în tranşe lunare (lunile octombrie 2015 iunie
2016, sumă stabilită la valoarea salariului minim pe economie).
Mai multe informații despre condiţiile de aplicare puteţi găsi pe
site-ul concursului www.burseletelekom.ro <http://www.burseletelekom.ro>.
Prin curier v-am trimis câteva postere pe care vă rugăm să aveţi
amabilitatea de a le afişa în locuri vizibile pentru studenţi. Dacă veţi
dori să susţineţi programul nostru, vă rugăm să ne trimiteţi o adresa de
email info@burseletelekom.ro <mailto:info@burseletelekom.ro>declaraţie
de susţinere şi sigla universităţii pe care le vom afişa pe site-ul
proiectului nostru.
În speranţa că vom colabora şi anul acesta, vă mulţumim anticipat pentru
suport şi vă rămânem la dispoziţie pentru mai multe informaţii despre
proiect.
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