Preselecție studenți anul III pentru Concursul Willem Vis
Echipa Universității din București a câștigat distincții remarcabile la edițiile precedente ale
concursului Willem Vis. Obiectivul este menținea acestei tradiții. Concursul Willem Vis este cel
mai mare și cel mai prestigios concurs internațional de drept privat din lume. Peste 400 de
universități participă la concurs, inclusiv toate universitățile de renume mondial (de exemplu,
Harvard, Yale, NYU, Paris 1, Paris 2, University College of London, Queen Mary, Universitatea
Stockholm, Universitatea Heidelberg, Universitatea Freiburg, etc.).
Participarea la concursul Willem Vis reprezintă o extraordinară oportunitate profesională,
socială și culturală, pregătind efectiv și temeinic studenții pentru cariera de avocați în marile
societăți de avocatură din țară și din străinătate. Concursul implică o dispută rezultând dintr-un
contract de vânzare-cumpărare, încheiat între 2 părți din țări diferite, membre ale Convenției de
la Viena privind vânzarea internațională de mărfuri, care are o clauză de arbitraj. Competiția
cuprinde 2 etape. Etapa scrisă implică redactarea cererii reclamantului adresate tribunalului
arbitral și a răspunsului pârâtului. Etapa orală implică susținerea argumentelor părților prin
pledoarii. Etapa orală se desfășoară la Viena și Hong Kong. Echipa participă la runde regionale
de pledoarii pentru pregătire. La ediția 2016-2017, echipa a participat la runde de pregătire la
Chicago (SUA), New York (SUA), Hanovra (Germania) și Belgrad (Serbia).
Acest anunț vizează numai studenții în anul III. Pentru a vă înscrie la preselecție, vă rugăm să
transmiteți CV-ul în limba engleză, cu poză și date de contact (telefon și email), la
concurs.willemc.vis@gmail.com, până la 8 mai 2017. În plus, vă rugăm să indicați foarte
succint, fără să atașați documente justificative: (1) media obținută în fiecare din anii de studii
anteriori și pe semestrul I al anului în curs, inclusiv la Colegiu, (2) nivelul de cunoaștere al limbii
engleze (scris și vorbit) și orice certificate deținute în acest sens, (3) la ce cabinete de avocatură
ați efectuat stagii de practică până în prezent, și (4) la ce concursuri de pledoarii sau de debate ați
participat în trecut și cu ce rezultate. Preselecția va avea loc în data de 10 mai 2017, seara.
Preselecția se va desfășura în limba engleză și va consta într-o discuție menită să determine
nivelul de cunoaștere al limbii engleze, aptitudinile de pledant, abilitățile de lucru în echipă în
condiții de stres, precum și nivelul de cunoaștere al dreptului aplicabil pentru concurs, adică:
1. Convenția de la Viena privind vânzarea internațională de mărfuri (1980), disponibilă în limba
engleză la: http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods.html.
2. Legea model UNCITRAL privind arbitrajul comercial internațional (1985, cu amendamentele
din 2006), disponibilă în limba engleză la:
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration.html.
Echipa este pregătită de dna. av. drd. Raluca Papadima și dna. av. Mihaela Gherghe și
beneficiază în mod tradițional de sprijin pedagogic din partea celor mai importante case de
avocatură din România. Sponsorii principali ai echipei la ediția 2016-2017 au fost societățile de
avocatură DLA Piper, Dragne & Asociații, Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen și Ţuca
Zbârcea & Asociaţii. Echipa a primit de asemenea sponsorizări din partea societăților de
avocatură Bondoc & Asociații, Markó & Udrea, PeliFilip, Răzvan Dincă & Asociaţii, Rizoiu &
Poenaru, TAMC (Doru Trăilă, Adriana Almășan, Alexandru Moise, Eugen Chivu), Bohâlțeanu și
Asociații, Clifford Chance, Paul Pop & Asociații și Raluca Papadima.

