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                              ELSA Bucharest organizează cea de-a IV-a ediție Freshers’ Week 
 
 
Freshers’ Week este un proiect care are ca scop să le ofere studenților admiși la Facultatea de Drept o 
experiență cât mai complexă asupra vieții de student la Drept. Cum toți trebuie să ne adaptăm la evoluția 
incertă și rapidă a situației actuale, ediția 2020 își propune să inoveze conceptul proiectelor online, 
combinând programul academic și social în așa fel încât participanții să se bucure de contactul cu mediul 
juridic în cele mai bune condiții. La finalul proiectului, participanții se vor simți pregătiți să înceapă 
această nouă etapă din viața lor, având toate informațiile necesare privind Facultatea de Drept, profesiile 
juridice și activitățile extracurriculare. 
 
Înscrierile se fac până luni, 14 septembrie, 23:59, prin completarea formularului următor: 
https://forms.gle/BnrY6Cy7n2mYJrYB7 
Mai multe informații utile se găsesc pe pagina de Facebook a evenimentului: 
https://www.facebook.com/events/866637887197735/ 
 
 
Programul evenimentului 
 
Ziua 1 – miercuri, 23 septembrie 2020 
Prima zi a proiectul este dedicată unei ceremonii de deschidere prin care proaspăt studenții vor fi introduși 
în atmosfera Facultății de Drept. În cadrul unei conferințe de tip panel, specialiști ai domeniului juridic le 
vor prezenta viitorilor juriști oportunitățile pe care aceștia le au de acum încolo. 
 
Ziua 2 – joi, 24 septembrie 2020 
Bobocii vor avea ocazia să adrese toate întrebările care îi fac curioși în legătură cu programul de licență, 
concursurile studențești și voluntariat prin intermediul unui Talk Show. Răspunsurile vor veni de la 
profesioniști din domeniu și proaspăt absolvenți. 
 
Ziua 3 – vineri, 25 septembrie 2020 
Participanții își vor contura o privire de ansamblu asupra lumii avocaturii în cadrul Suits Day, când vor 
avea ocazia să interacționeze cu avocați de la cele mai mari case de avocatură din București, participând la 
o prelegere din partea acestora și apoi participând la o sesiune de Q&A. 
 
Ziua 4 – sâmbătă, 26 septembrie 2020 
Această zi va fi dedicată unor activități sociale cu scopul de a facilita relaționarea între participanți în 
condițiile situației actuale. 
 
Ziua 5 – duminică, 27 septembrie 2020 
Pe lânga acele hardskills oferite de facultate, orice jurist bun are nevoie să își dezvolte și latura de abilități 
personale. De aceea, ELSA le oferă studenților prin Trainings UpgradeU oportunitatea să capete acele 
aptitudini necesare lumii juridice (precum vorbitul în public, gestionarea timpului, abilități de 
comunicare). 
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Ziua 6 – luni, 28 septembrie 2020 
Procesele din filme au stârnit mereu interesul celor ce visează să ajungă în săli de judecată, așa că print-un 
Workshop Moot Court Competition se vor afla cu un pas mai aproape de visul lor. Workshopul se va 
concentra asupra unui training, urmat de un Concurs de Procese Simulate abordând o speță accesibilă. 
 
 
Despre ELSA 
 
The European Law Students’ Association (ELSA) este cea mai numeroasă organizație de studenți la Drept 
din lume, prezentă în peste 375 de facultăți de Drept din 44 de țări diferite. Asociația, care a reprezentat o 
“familie” încă din 1981 pentru tinerii pasionați de Drept, contribuie la dezvoltarea profesională a acestora 
și la evoluția justiției de mâine prin intermediul unor proiecte și oportunităși diverse, precum delegații la 
Consiliul Europei și la agenții ale Organizației Națiunilor Unite, școli de vară internaționale, competiții 
de procese simulate și stagii de practică internaționale. 
 

• Site: https://www.elsabucuresti.ro/ 

• Facebook: https://www.facebook.com/ELSABucharest/ 

• Instagram: https://www.instagram.com/elsabucharest/ 

• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/elsabucuresti/ 
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