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Advokaadibüroo Sorainen kuulutab neljandat aastat järjest välja konkursi stipendiumile, mis
antakse välja silmapaistva(te)le magistriõpet lõpetava(te)le õigusteaduse üliõpilas(te)le.
Stipendiumile võivad kandideerida üliõpilased, kes omandavad vastavat kraadi Tartu Ülikooli
õigusteaduskonnas Tallinnas või Tartus õppeaastal 2007-2008 ja kelle lõputöö käsitleb
ettevõtlusega seonduvat õigusvaldkonda või probleemi (nt. lepinguõigus, pankrotiõigus,
intellektuaalne omand, äriõigus jne.) ning on praktilise väärtusega.
Stipendiumi eesmärk on edendada teaduslikku uurimistööd ülalmainitud valdkonnas ning
jagada tunnustust väljapaistvatele üliõpilastele, kelle lõputöö on saanud hinde “A”.
Stipendiumi komisjon otsustab stipendiumi saajate arvu ja iga stipendiumi suuruse hiljemalt
15. augustiks 2008.
Stipendiumi komisjoni liikmeteks on:
1. Tartu Ülikooli õigusteaduskonna esindaja Tartust;
2. Tartu Ülikooli õigusteaduskonna esindaja Tallinnast; ja
3. Advokaadibüroo Sorainen esindaja.
Kandideerimiseks tuleb esitada:
1. koopia tööst (spiraal- või liimköites);
2. koopia juhendaja ja retsensendi arvamusest;
3. tõend magistritöö hinde kohta; ning
4. taotlus, kus tutvustatakse lühidalt tööd ning tuuakse välja selle aktuaalsus, praktiline
väärtus ja peamine mõte, miks see peaks lugejale huvi pakkuma (pikkusega max. 1
A4 lk).
Dokumendid tuleb esitada 15. juuliks 2008 Advokaadibüroosse Sorainen aadressile Pärnu
mnt 15, 10141 Tallinn. Lisaks tuleb töö elektrooniline koopia edastada e-mailiga aadressil
sorainen@sorainen.ee märksõnaga „Stipendium”.
Samuti tuletame üliõpilastele meelde, et Advokaadibüroo Sorainen on alati huvitatud
pakkuma tegusatele õigusteaduse üliõpilastele praktikakohta Soraineni büroos. Võta meiega
ühendust ja uuri lähemalt!
Taustinformatsioon
2007. aasta stipendiumikonkursi võitjateks osutusid Piia Karu ja Maarja Torga Tartu Ülikooli
õigusteaduskonnast. Stipendiumifondi suuruseks 2006-2007 õppeaastal oli 15 000 krooni.
Stipendiumikomisjoni liikmeteks Tartu Ülikooli Õigusinstituudi esindaja Kalev Saare ja
Advokaadibüroo Sorainen esindaja vandeadvokaat Carri Ginter.
Advokaadibüroo Sorainen on 1995. aastal asutatud ülebaltiline äri- ja lepinguõigusele
spetsialiseerunud advokaadibüroo kontoritega Tallinnas, Riias ja Vilniuses. Büroos
praktiseerib ligi 100 juristi ja advokaadi ning peamisteks klientideks on kohalikud ja
rahvusvahelised keskmised ning suured ettevõtted.

