Preselecție Concursuri Internaționale – 2020/2021 – Price Moot; ELMC;
Jessup; Telders
LUNI 20 IULIE 2020 începând cu ora 10.00, va avea loc preselecția pentru
echipele care vor reprezenta Facultatea de Drept a Universității din
București la edițiile următoare ale Price Media Law Moot Court Programme,
European Law Moot Court Competition și concursurile Telders si Philip C.
Jessup.
Price Media Law Moot Court Programme 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, la
prima participare, calificarea la etapa internațională a ediției a 12-a a
concursului, ce are loc la Oxford, plasându-se între primele 35 de echipe din
lume.
Cele șase locuri din echipă sunt deschise studenților anglofoni aflați în anii I –
III de studiu la momentul selecției. Candidații interesați sunt rugați să trimită,
până la data de 18 iulie 2020, ora 23.59, 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 engleze și altele
asemenea) la adresa de email stefan.bogrea@drept.unibuc.ro.
Selecția se va face pe baza unui interviu în limba engleză, pe baza speței din
acest
an
(https://www.law.ox.ac.uk/sites/files/oxlaw/20202021_competition_case_price_media_law_moot_court.pdf).
Criteriile
de
selecție vor fi cunoașterea materiilor conexe (drept internațional public, drept
internațional al drepturilor omului, dreptul Uniunii Europene), stăpânirea limbii
engleze, capacității de a elabora un raționament juridic sub presiune, aptitudinea
de a lucra în echipă.
European Law Moot Court, este cel mai important concurs regional în materia
dreptului Uniunii Europene. Facultatea de Drept a Universității din București are
onoarea de a organiza, în anul 2020, una din cele patru runde regionale ale
concursului. Finala acestuia va avea loc la Curtea de Justiție a Uniunii Europene,
la Luxembourg.
Cele patru locuri din echipă sunt deschise studenților care stăpânesc atât limba
franceză, cât și limba engleză (concursul fiind bilingv), aflați, la momentul
selecției, în anii I – III de studiu. Candidații interesați sunt rugați să trimită,

până la data de 18 iulie 2020, ora 23.59, un CV din care să reiasă activitatea
academică orice altă activitate sau calitate relevantă (debate, participarea la alte
procese simulate, certificate care atestă cunoașterea limbii engleze și franceze și
altele asemenea) la adresa de email elena.lazar@drept.unibuc.ro.
Selecția se va face pe baza unui interviu în limbile engleză și franceză, pe baza
speței de anul trecut și ale cunoștințelor generale de drept al Uniunii Europene.
Alte criterii ce vor fi avute în vedere sunt cele lingvistice, capacității de a
elabora un raționament juridic la prima vedere, aptitudinea de lucru în echipă.

Concursul „Philip C. Jessup” se va afla la a 62-a ediție, fiind cel mai mare
concurs de pledoarii din lume, axat pe problematici specifice Dreptului
Internațional Public, cu aproximativ de facultăți participante, din peste 100 de
țări participante. Rundele internaționale se vor desfășura la Washington, DC
(Statele Unite ale Americii) în perioada martie – aprilie 2021.
Concursul „Telders” se va afla la a 44-a ediție, fiind cel mai important concurs
de Drept Internațional Public din Europa, cu peste 20 de țări participante.
Rundele internaționale se vor desfășura la Haga (Olanda) în perioada mai -iunie
2021.
La concursurile Telders și Jessup este posibilă și participarea la runde naționale
eliminatorii, în funcție de numărul de echipe înscrise la nivelul României.
Preselecția va consta într-un interviu în limba engleză pe baza unor subiecte de
Drept Internațional Public, testând atât cunoștințele de specialitate, cât și
abilitățile oratorice și argumentative, posibilitatea de a lucra în echipă și de
încadrare în limite de timp stricte. Echipa pentru concursul „Jessup” va avea cel
mult 5 membri, iar echipa pentru concursul „Telders” cel mult 4.
Ca bibliografie orientativă pentru interviu, pentru cele 2 concursuri Jessup si
Telders recomandăm următoarele lucrări:
- cursul Drept internațional public, de Adrian Năstase și Bogdan Aurescu
(ediția 9);
- jurisprudența Curții Internaționale de Justiție (disponibilă online pe site-ul
www.icj-cij.org);
- „Introduction to International Law”, material disponibil online pe site-ul
https://www.ilsa.org/jessup/intlawintro.pdf.

Cele patru/cinci locuri din echipă sunt deschise studenților care stăpânesc
limba engleză aflați, în anul universitar 2020-2021, în anii III – IV de studiu
sau Master. Candidații interesați sunt rugați să trimită, până la data de 18
iulie 2020, ora 23.59, un CV din care să reiasă activitatea academică orice
altă activitate sau calitate relevantă (debate, participarea la alte procese
simulate, certificate care atestă cunoașterea limbii engleze și altele asemenea)
la adresa de email
elena.lazar@drept.unibuc.ro /viorel.chiricioiu@drept.unibuc.ro
/victor.s.stoica@gmail.com
Candidații interesați pot participa la selecția pentru mai multe dintre
concursurile de mai sus, fiind necesară transmiterea câte unui email pentru
fiecare dintre acestea. În cazul în care vor fi selectați pentru mai multe
dintre concursuri, se va ține cont și de opțiunea numarul 1 a candidatului.
Preselectiile vor avea loc ONLINE PRIN INTERMEDIUL PLATFORMEI
MEET, LUNI 20 IULIE, INCEPAND CU ORA 10.00, CANDIDATII
URMAND A PRIMI ULTERIOR LINKUL PENTRU PRESELECTIE SI
PROGRAMAREA PE ORE.
Vă așteptăm cu drag!

