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Am avut momente in care a trebuit sa invat
cum sa reactionez la situatii noi, neprevazute.
Dar fiind singur, m-am dezvoltat enorm pe plan
personal si am devenit mai asertiv cu oamenii

din jurul meu. 

CELE MAI MARI
PROVOCARI 

pag. 2

High Edu mi-a oferit multe oferte de la diferite
facultati si mi-a urmarit progresul in detaliu.

M-au ajutat la fiecare pas din procesul de
aplicare la facultate. 

DESPRE
COLABORAREA CU

HIGH EDU
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Am avut mai mult timp pentru mine si am
inceput sa ma descurc singur, iar treaba asta te

maturizeaza intr-un fel sau altul. 

CE AM INVATAT
DESPRE MINE IN

ACEASTA PERIOADA
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Am avut timp doar
pentru dezvoltarea
mea...

O poveste scrisa de 
RAZVAN

Ma numesc Razvan Pop si sunt student in anul intai

la Modul University Vienna, specializarea Tourism

Management. Tot ce am experimentat pana in acest

moment in Viena la facultate se poate defini ca un

mare vis devenit realitate.

Cand am ajuns prima data la facultate am ramas cu

o impresie foarte buna. Toti studentii erau

prietenosi, iar profesorii foarte bine pregatiti,

deschisi la orice intrebari. Ajutau fiecare student in

parte in cazul in care au dificultati. Nu exista "nu am

timp" sau "trimite-mi un e-mail mai tarziu." Erau

deschisi si saritori. Pana la urma despre asta ar

trebui sa fie un sistem de invatamant performant.

In primul an de facultate am reusit sa ma cunosc

mai bine. Fiind singur, am avut timp doar pentru

mine, fara interventii de la parinti sau prieteni care

isi dau cu parerea daca procedez corect sau nu.

Am invatat sa ma descurc singur, sa am o parere

ferma, sa fiu mai increzator in fortele mele si cred

ca treaba asta te maturizeaza intr-un fel sau altul.

Perioada asta a fost un fel de armata pentru mine.

Pot sa spun ca m-am schimbat in bine, iar

comunitatea de acolo contribuie mult in dezvoltarea

ta ca om. Te simti mai liber, mai autonom si ai curaj

sa te exprimi mai mult, fara sa iti fie frica de

judecata celorlalti.

Am terminat liceul economic “Nicolae Titulescu” din

Baia Mare la un profil economic. Am ales sa merg la

studii in Viena deoarece acel oras mi se potriveste

personalitatii si cred ca acolo am sa pot evolua eu

pe plan profesional. Am ales turismul datorita

faptului ca am terminat un liceu de profil economic.



Contributia 

High Edu
High Edu m-a ajutat sa-mi dau seama ce imi place

sa fac si mi-a oferit mai multe detalii despre diferite

facultati. Mai mult, mi-a urmarit progresul in detaliu

si m-a ajutat la fiecare pas in procesul de aplicare

la facultate. Au fost un real sprijin si mi-au scutit

nenumarate ore de research pe cont propriu. 

Pot sa spun cu mana pe inima ca experienta mea in

strainatate a fost cea mai buna decizie pe care am

luat-o. In primul rand pentru ca am ales sa

colaborez cu High Edu si am avut-o pe Nona

aproape pentru orice intrebari, si in al doilea rand

pentru facultatea pe care am ales-o sub indrumarea

lor. Mi-a placut extrem de mult! 



Experienta în

Viena a fost
despre

dezvoltarea mea

pe plan personal

si profesional...



Dupa un an petrecut in Viena, venind spre casa,

am avut un moment de instrospectie. Mi-am dat

seama ca decizia pe care am luat-o sa merg

acolo, ma va ajuta enorm pe plan profesional si

personal. Consider ca am nimerit, ca sa spun

asa, la locul potrivit. In plus, acum e varsta cand

trebuie sa iesi in afara zonei de confort, sa

explorezi si sa te cunosti mai bine ca om. 

Acum ca m-am intors
acasa...

Un sfat pentru cei care acum urmeaza sa-si

aleaga facultatea este sa aleaga in functie de

ce le place lor sa faca in viata. Daca nu stiu ce

le place, High Edu ii poate ajuta sa se

descopere prin testele vocationale si mai apoi

sa ii indrume la fel cum au facut-o si pentru

mine. 
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