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VASS Lawyers Academy: Primul proiect integrat de internship, training si burse de
pe piața avocaturii

VASS Lawyers, firma de avocatura specializata în achizitii publice, concurenta, litigii & arbitraj, lanseaza
un program complex de internship, training și burse private sub denumirea de VASS Lawyers Academy.
Programul se adreseaza tuturor studentilor din anul II, III sau IV din cadrul facultatilor de drept din
România, care doresc sa-și dezvolte abilitatile necesare pentru o cariera de succes în avocatura de business.
VASS Lawyers Academy va oferi studentilor la drept o perspectiva practica asupra profesiei de avocat, fiind
organizata pe trei componente majore: stagii de practica pentru studenti români și straini, programe de training
sustinute de avocatii VASS Lawyers și un concurs de opinii legale care se va finaliza prin acordarea unei burse
private.
„Ne-am asumat cu seriozitate rolul de a sustine și dezvolta noi avocati prin organizarea de stagii de practica și
training-uri de-a lungul întregului an 2012. Acest proiect ne permite sa punem în practica un deziderat mai vechi –
cel de a sustine și recompensa tinerele talente”, a declarat Iulia Vass, Managing Partner VASS Lawyers.
Prima componenta a programului VASS Lawyers Academy include stagii de practica de câte doua luni pentru șase
studenti, în perioadele martie-aprilie, iulie-august și octombrie-noiembrie. Acestea se vor extinde și pe plan
international, un stagiu fiind dedicat exclusiv unui student strain în perioada iulie-august. Procesul de selectie a
studentilor se va realiza cu ajutorul ELSA - Asociația Europeana a Studenților în Drept, stagiarul strain fiind
selectat prin programul STEP (Student Trainee Exchange Programme) din cadrul ELSA.
„Oferind posibilitati pe care educatia juridica traditionala nu le poate pune la dispozitie, asociatia noastra, în
colaborare cu VASS Lawyers, își propune sa contribuie la formarea unor buni profesioniști în domeniul juridic,
beneficiind atât de experienta în mediul juridic european, cât și de initiativa”, a adugat Oana Varian,
Vicepreședinte STEP, ELSA București.
La finalul stagiului de practica, în functie de rezultatele și potentialul fiecarui participant, VASS Lawyers va oferi
atât recomandari care atesta cunoștintele acumulate, cât și posibilitatea de colaborare pe termen lung.
Programul de training denumit generic "Training Law Students for Real Life" va fi sustinut de avocatii VASS
Lawyers la sediul casei de avocatura, în perioadele martie-aprilie și octombrie – noiembrie. Acesta este gândit în
format modular, incluzând tematici precum "Cum sa redactezi un contract", "Cum sa redactezi o opinie legala" sau
"Cum sa redactezi o cerere de chemare în judecata". La aceste training-uri vor participa grupuri de maximum opt
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studenti selectati cu ajutorul ELSA București, cei doi studenti aflati în stagiu de practica la momentul respectiv
fiind de plano participanti.
În cadrul celei de a treia componente majore a proiectului VASS Lawyers Academy, casa de avocatura va acorda o
bursa privata unui student la drept din anii II sau III de studiu. Pentru selectia acestuia, VASS Lawyers va organiza
în perioada 16 aprilie - 14 mai 2012 un concurs de opinii legale în limba engleza, pe o tema din domeniul
achizitiilor publice și parteneriatelor public-private. Câștigatorul va primi o bursa de 200 euro/luna pentru întreg
anul universitar 2012 – 2013.
Conditiile de participare la concurs și criteriile de selectie pentru stagiile de practica și training vor fi prezentate în
detaliu atât pe site-ul www.vasslawyers.eu, sectiunea Cariere, cât și pe site-ul ELSA București.
VASS Lawyers este una dintre cele mai dinamice firme de pe piata avocaturii din România, oferind clientilor sai
servicii profesioniste și competitive în domeniile achiziții publice, parteneriate public-private, societati comerciale,
relatii de munca, concurenta, tranzactii imobiliare, contracte comerciale, imigrare sau litigii & arbitraj.
VASS Lawyers a câstigat aprecierea forumurilor internationale pentru competentele sale în domeniul achizitiilor
publice si concurentei. Astfel, în 2010, VASS Lawyers a câștigat premiul Firma de Avocatura a Anului în Achiziții
Publice acordat de Corporate Intl Magazine Global Award, precum și de ACQ Country Awards. De asemenea,
casa de avocatura este recomandata de ghidul celor mai buni avocați din lume – Global Law Experts – pentru
domeniul Achiziții Publice în România.
Echipa VASS Lawyers îsi informeaza permanent clientii despre noutati legislative și îi asista prin consultanta de
specialitate, la nivel national, dar și european, prin parteneriate cu firme straine din domeniu. Firma pune la
dispozitia celor interesati blogul dedicat exclusiv achizitiilor publice si parteneriatelor public private –
www.avocat-achizitii-publice.ro.
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