
   

 

 

  
 
 
Chcesz nabyć unikalną wiedzę na temat transakcji fuzji i przejęć i poszerzyć ją o zagadnienia spoza 
kierunku Twoich studiów? 
  
#Deal Academy to wspólna inicjatywa Santander Bank Polska oraz Baker McKenzie skierowana do 
studentów i absolwentów prawa i ekonomii. Naszym celem jest stworzenie projektu edukacyjnego dla 
osób, które interesują się rynkiem fuzji i przejęć oraz chciałyby poszerzyć swoją wiedzę w tym 
zakresie. Studentom prawa oferujemy wiedzę ekonomiczno-finansową z obszaru transakcyjnego, 
studentom studiów ekonomicznych - przedstawimy aspekty prawne transakcji M&A. A wszystko to w 
bardzo przystępny, praktyczny i angażujący sposób. 
 
 
ZAŁOŻENIA PROJEKTU: 

 cykl 4 nieodpłatnych warsztatów o tematyce M&A prowadzonych raz w tygodniu przez 
przedstawicieli Santander Bank Polska oraz Baker McKenzie. Zajęcia będą się odbywać w 
Warszawie w następujących terminach: 

 18 grudnia 2019 r. - godz. 17.00 - 20.00 
 9 stycznia 2020 r. - godz. 17.00 - 20.00 
 15 stycznia 2020 r. - godz. 17.00 - 20.00 
 22 stycznia 2020 r. - godz. 17.00 - 20.00 

 liczba uczestników/uczestniczek ograniczona do 30 osób 
 warunkiem zaliczenia warsztatów jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach 
 możliwość podjęcia dalszej współpracy z najlepszymi uczestnikami/uczestniczkami 

  
UCZESTNICY: 

 



 projekt skierowany do studentów i studentek III-IV-V roku studiów o kierunkach związanych z 
naukami prawnymi, finansowymi lub ekonomicznymi oraz do tegorocznych absolwentów i 
absolwentek tychże kierunków.  

 mile widziane zainteresowanie transakcjami fuzji i przejęć, prawem handlowym oraz cywilnym 

 
REKRUTACJA: 

 do 25 listopada br. wyślij CV na adres deal.academy@bakermckenzie.com oraz w mailu 
poinformuj nas, dlaczego chcesz wziąć udział w #DealAcademy; 

 w terminie od 2 do 7 grudnia br. poprosimy wybranych kandydatów/kandydatki o odpowiedź na 
3 krótkie pytania rekrutacyjne związane z tematyką fuzji i przejęć (M&A). Nawet jeśli dopiero 
zaczynasz swoją transakcyjną przygodę - nie przejmuj się - na pewno dotychczasowa wiedza 
pozwoli Ci odpowiedzieć na zadane pytanie.  

Zachęcamy do udziału w rekrutacji oraz prosimy o kontakt pod 
adresem: deal.academy@bakermckenzie.com w razie jakichkolwiek pytań. 
  
Wysłanie maila na adres deal.academy@bakermckenzie.com jest równoznaczne z akceptacją 
polityki prywatności oraz regulaminu. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez Santander Bank 
Polska S.A. oraz Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp. k. w celu realizacji procesu rekrutacji do 
projektu i przeprowadzenia zajęć w ramach #DealAcademy, zgodnie z polityką prywatności. 
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