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Prima ediție a școlii de vara Fly High | Dive Deep a Schoenherr, la final

Cei 18 participanți, studenți ai facultaților de drept, au aflat ce înseamna sa profesezi avocatura de business
în diferitele arii de practica și sunt eligibili acum pentru programul de internship al Schoenherr București.
Școala de vara Fly High | Dive Deep a avut loc în perioada 2-13 iulie 2018 la sediul Schoenherr București. În cele
10 zile de curs, 21 de avocați și experți le-au furnizat studenților participanți detalii despre ce înseamna activitatea
de avocat de afaceri specializat în domenii precum fuziuni și achiziții, financiar-bancar, piețe de capital, proprietați
imobiliare, dreptul muncii, protecția datelor cu caracter personal, litigii, arbitraj internațional, drept fiscal, white
collar crime, concurența. Totodata, specialiști în business development, relații publice și knowledge management
le-au prezentat studenților informații practice menite sa îi ajute sa își dezvolte cariera juridica și reputația ca
avocați.
„Feedback-ul primit în urma acestui program este impresionant. Studenții participanți au apreciat șansa de a
înțelege mai bine ce înseamna lucrul în diverse domenii de practica ale avocaturii de afaceri și ce instrumente au la
dispoziție pentru a-și dezvolta reputația ca avocați. Pe de alta parte, avocații și experții invitați sa țina prezentarile
în cadrul școlii de vara au putut afla de la studenți ce așteptari au aceștia și cum este privita profesia de avocat de
afaceri de catre noile generații. Ne propunem sa repetam experiența Fly High | Dive Deep și în anii urmatori" – a
declarat Ana Lupșor, HR Manager Schoenherr (București).
Absolvenții școlii de vara sunt Roxana Andrei, Patricia Banciu, Ioana Bartha, Alexandra Bențe, Alexandra Buica,
Sigrid Cornea, Vlad Dumitrescu, Dragoș Duna, Irina Ionescu, Andra Lazar, Cristina Minea, Anne-Mary Mustiața,
Miruna Necula, Alina Pintea, Bianca Pocania, Mihai Radu, Irina Vasile și Sofia Voicu, studenți la Facultațile de
Drept ale Universitații din București, Universitații „Nicolae Titulescu” și Universitații din Viena.
O parte dintre participanții la școala de vara vor fi selectați pentru un internship platit derulat în cadrul Schoenherr
București în perioada august-octombrie.
De peste 22 de ani de când este prezenta pe piața, Schoenherr București a susținut activ o serie de proiecte dedicate
studenților la drept, printre care acordarea de burse de studiu, sponsorizarea de programe de procese simulate,
sprijinirea activitații organizațiilor studențești, ori sponsorizarea unor evenimente sau publicații pentru studenți.
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