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Înscrieri deschise pentru Schoenherr Summer Programme 2018 
 
 
Schoenherr și Asociații organizează vara aceasta prima ediție a unui concept educațional unic, în care 
studenții Facultății de Drept vor afla ce înseamnă să profesezi avocatura de afaceri în diferitele arii de 
practică. Cursurile vor fi ținute de avocați Schoenherr, clienți, experți și invitați externi, precum și de 
specialiști în business development, resurse umane, marketing, relații publice, knowledge 
management. 

 

Școala de vară Fly High, Dive Deep | Schoenherr Summer Programme va avea loc în perioada 2-13 

iulie 2018 la sediul Schoenherr și este deschisă studenților în anii al 2-lea și al 3-lea ai facultăților 

de drept. În cadrul cursurilor, studenții participanți vor afla de la avocații Schoenherr și de la invitații 

lor detalii despre ce înseamnă activitatea de avocat de afaceri specializat în domenii precum fuziuni 

și achiziții, financiar-bancar, piețe de capital, proprietăți imobiliare, dreptul muncii, protecția datelor 

cu caracter personal, litigii, arbitraj internațional. Totodată, specialiști în business development, re-

surse umane, marketing, relații publice, knowledge management le vor prezenta studenților infor-

mații practice menite să îi ajute să își dezvolte cariera juridică, să aplice pentru un job, să își defi-

nească reputația ca avocați. 

 

 

„Studenții la drept care aplică pentru programe de internship, la fel ca avocații 

la început de carieră sunt puși de cele mai mule ori în situația de a opta pentru 

o arie de practică fără a cunoaște dedesubturile ei. Schoenherr Summer Pro-

gramme este un proiect educațional prin care dorim să le conturăm studenților 

o imagine clară asupra specificului ariilor de practică dintr-o firmă de avoca-

tură, ceea ce le va permite să aleagă mai ușor direcția pe care vor să o urmeze 

mai departe. În plus, ne propunem să evidențiem avantajele lucrului într-o 

firmă de avocatură de dimensiuni mari, în care avocații sunt sprijiniți încă de 

la bun început în dezvoltarea carierei lor profesionale de specialiști în business 

development, resurse umane, marketing, relații publice si knowledge manage-

ment." 

– Ana Lupșor, HR Manager Schoenherr (București). 

 

 

Absolvenții școlii de vară sunt eligibili pentru programul de internship plătit derulat de Schoenherr 

București, în cadrul căruia vor putea derula un stagiu de practică profesională pe parcursul câtorva 

luni într-una dintre ariile de practică ale firmei.  

 

 

Pentru a se înscrie la școala de vară Schoenherr Summer Programme 2018, studenții sunt 

invitați să explice într-o pagină motivația lor pentru a deveni avocați de business și să 

trimită această scrisoare, împreună cu un CV (ambele în limba engleză), prin e-mail la 

i.salcianu@schoenherr.eu, până la data de 8 iunie 2018.   

 
 
 

Schoenherr este o firmă de avocatură prezentă în Europa Centrală și de Est, cu peste 300 de avocați 

în cele 14 birouri și patru practici naționale. Principiile cheie pe care se bazează filosofia Schoenherr 

sunt calitatea, flexibilitatea, inovația și soluțiile practice pentru mandatele din domeniul avocaturii 

de afaceri. În România, Schoenherr poartă denumirea de Schoenherr și Asociații SCA, fiind societate 

membră a Baroului București. În cadrul biroului din București lucrează în prezent o echipă formată 

din 60 de avocați și consultanți.  
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