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Burse de studiu LLM la Facultatea de drept din Fribourg (Elveția) 
 
 
Dragi studenți, 
 

Facultatea de drept din Fribourg (Elveția) oferă absolvenților Facultății de drept din cadrul Universității din București  

șase burse de merit în valoare de CHF 13’500.-1 fiecare după cum urmează: 

- două burse pentru programul LLM in International Business Law (http://www.unifr.ch/ius/llm/llm-

international-business-law); 

- două burse pentru programul LLM in International Contracts & Arbitration (http://www.unifr.ch/ius/llm/llm-

contracts-and-arbitration); 

- două burse pentru programul LLM in Compliance (http://www.unifr.ch/ius/llm/ll.m.-compliance). 
 

Programele LLM reunesc în fiecare an studenți și profesori din întreaga lume pentru un studiu aprofundat al 

dreptului afacerilor cu specializări în dreptul contractelor internaționale și arbitraj și, respectiv, în compliance. Un 

program de stagii practice în întreprinderile elvețiene și multinaționale, precum și în cabinete de avocați 

completează, pentru candidații selectați, formarea teoretică. 
 

Cei interesați sunt invitați să completeze fomularul de înscriere on-line (http://www.unifr.ch/ius/llm) și să ne 

transmită dosarul lor de candidatură (curriculum vitae, scrisoare de motivare, copii electronice ale diplomei 

universitare ori a certificatelor emise de secretariatul Facultății și ale foii matricole) până pe 5 mai 2014. O foarte 

bună cunoaștere a limbii engleze este esențială. 
 

Selecția candidaților se va face de către o comisie internațională compusă din membri ai consiliului științific al 

programelor LLM din Fribourg (http://www.unifr.ch/ius/llm/about-us/advisory-board).  
 

Pentru detalii, vă invităm să consultați situl internet (www.unifr.ch/ius/llm), broșura disponibilă online, să vizitați 

pagina noastră Facebook (https://www.facebook.com/pages/Master-of-Laws-in-Cross-Cultural-Business-

Practice/108615175911572) ori să ne contactați la adresa aladar.sebeni@unifr.ch. 
 
 
Așteptăm cu interes candidaturile dvs și ne bucurăm să vă primim la Fribourg ! 

                                                      
1 Bursele sunt destinate să acopere 70% din taxele de școlarizare. Universitatea din Fribourg nu poate, potrivit statutelor în 

vigoare, finanța prin burse cheltuielile legate de șederea studenților la Fribourg. Pentru obținerea de fonduri suplimentare 
candidații se pot adresa unor fundații independente, precum Fondation St Justin (http://www.justinus.ch/index.php?welcomefr). 
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