STIPENDIUMIVÕIMALUS
47. iga-aastane AIJA kongress Budapestis
25.–29. augustil 2009
Noorte Advokaatide Rahvusvahelise Assotsiatsiooni (AIJA, International Association of Young Lawyers –
Association Internationale des Jeunes Avocats) järgmine konverents toimub 2009. aastal Budapestis.
Kongressi esialgse programmiga saab tutvuda Interneti-aadressidel www.aija.org või www.aijabudapest2009.org.
AIJA ning Saksamaa Liitvabariigi Advokaatuuri juurde kuuluv Kesk- ja Ida-Euroopa Sõltumatu Juristikutse Edendamise Assotsiatsioon (MOE-Verein, DAV-Förderverein für freie Advokatur in Mittel- und
Osteuropa e.V.) on kuulutanud välja stipendiumikonkursi kongressil osalemiseks. Stipendiumivõimalus
on suunatud noortele, alla 30-aastastele advokaatidele ja juristidele.
Stipendiumid on jaotatud kahte kategooriasse:
(i) täisstipendiumid katavad kõikidel teaduslikel ja sotsiaalsetel sündmustel osalemise, ning
(ii) osalised/teaduslikud stipendiumid tagavad sissepääsu ainult teaduslikele sündmustele ja lõunatele.
Stipendiumid ei kata majutust või reisikulusid Budapesti ja tagasi.
Stipendiumi võivad taotleda nii advokaadid kui ka advokaadibüroodes ja mujal erasektoris töötavad
juristid, kes on 1. jaanuari 2009. a seisuga nooremad kui 30 aastat.
Taotlus tuleb saata e-kirjaga kahele kongressi teadustöö koordinaatorile, Svenja Arndt’ile (svenja.arndt@
hlfp.de) ja Anders Forkman’ile (anders.forkman@vinge.se) ning MOE-Verein’i esimehele, Dr. Ernst
Giese’le (giese@giese.cz) 31. jaanuariks 2009.
Taotlus tuleb esitada inglise keeles ning taotlus peab sisaldama järgmist:
1) lühike motivatsioonikiri koos viitega soovitavale stipendiumitüübile;
2) inglise keelne CV (taotleja nimi, sünnikuupäev, kontaktandmed, õigusalane karjäär);
3) koopia dokumendist, mis tõendaks Kesk- või Ida-Euroopa riigis advokaadiks või advokaadibüroos või mujal erasektoris töötavaks juristiks olemist;
4) kongressi esialgses programmis toodud töösessioonide ja töötubade teemade hulgast valitud
kaht valdkonda (1. ja 2. eelistus), millest taotleja on huvitatud (vt www.aija.org või www.aijabudapest2009.org.
Stipendiumi saamiseks palutakse taotlejail hilisemas staadiumis kirjutada lühike essee või ettekanne
ühes eelistatud valdkonnas. Kui esitatud stipendiumitaotlus vastab eespool toodud kriteeriumitele, siis
võetakse essee või ettekande teema ja esitamise tähtaja kooskõlastamiseks taotlejaga ühendust. AIJA
jätab endale õiguse avaldada koostatud esseed ja ettekanded elektroonilisel või trükitud kujul ning AIJA
veebileheküljel.
Lõpliku stipendiumite määramise otsustab AIJA stipendiumikomitee oma äranägemise järgi. Otsus
tehakse teatavaks 2009. aasta mai lõpus.
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