
 
 
MARȚI, 6 IULIE 2021, va avea loc preselecția pentru echipa ce va reprezenta Facultatea de 
Drept a Universității din București la ediția 2021-2022 a Price Media Law Moot Court 
Competition. 
 
Price  Media  Law  Moot  Court  este cel  mai  prestigios concurs  de procese  simulate  în  
domeniul  drepturilor  omului  și  al dreptului  comunicării (media law) din lume, organizat de 
programul de Comparative Media Law and Policy  al  Universității  din  Oxford,  în  parteneriat  
cu  Bonavero Institute of Human Rights.  
 
Facultatea de Drept a Universității din București a reușit, în participările sale, rezultate 
remarcabile, calificându-se în mai multe rânduri la etapa internațională, ce are loc la Oxford. 
La ediția 2020-2021 a concursului, echipa Facultății de Drept, prin studenta María José 
Escobar, a obținut cea mai înaltă distincție individuală conferită de organizatori: premiul 
pentru cel mai bun pledant din concurs, dintre cei aproximativ 100 de studenți care au pledat 
în fața juriilor concursului. 
 
Cele șase locuri din echipă sunt deschise studenților anglofoni care se află în anii I – III de 
studiu la momentul selecției. Candidații interesați sunt rugați să trimită, până duminică, 4 
iulie 2021, un  CV din care să reiasă activitatea academică și orice altă activitate sau  calitate 
relevantă (debate, participarea  la alte procese simulate, certificate care atestă cunoașterea 
limbii englezești sau a altor limbi străine și altele asemenea) la adresa de email 
stefan.bogrea@drept.unibuc.ro.  
 
Selecția se va face în urma unui interviu în limba engleză, ce va avea loc online. Printre 
criteriile de selecție vor fi avute în vedere cunoașterea materiilor conexe (drept internațional 
public, drept internațional al drepturilor omului, dreptul Uniunii Europene), stăpânirea limbii 
engleze (și a altor limbi străine), capacitatea de a elabora un raționament juridic, aptitudinea 
de a lucra în echipă.  
 
Mai multe detalii despre Price Media Law Moot Court pot fi regăsite pe site-ul oficial: 
https://www.law.ox.ac.uk/centres-institutes/bonavero-institute-human-rights/monroe-e-
price-media-law-moot-court-competition 
 
Speța de la ediția 2020-2021 poate fi regăsită la acest link: 
https://www.law.ox.ac.uk/sites/files/oxlaw/2020-
2021_competition_case_price_media_law_moot_court.pdf 
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Rezultatele Echipei Facultății de Drept a Universității din București la ediția precedentă pot fi 
consultate aici: 
https://drept.unibuc.ro/Facultatea-de-Drept-obtine-cea-mai-inalta-distinctie-individuala-la-
concursul-Price-Media-Law-Moot-Court-Universitatea-Oxford-2021-s61-avz823-ro.htm  
 
Preselecția va avea loc online, iar detaliile logistice vor fi furnizate ulterior celor doritori. 
 
Vă așteptăm! 
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