
Poziom: średniozaawansowany

Liczba godzin każdej części: 50 (1 spotkanie w tyg. po 2 godz. lekcyjne)

W czasie kursu nauczysz się:

- dobrze rozumieć akty prawa polskiego w języku angielskim

- wyjaśnić prawo polskie w języku angielskim

-rozpoznać formalny i nieformalny rejestr, z uwzględnieniem retoryki 

  sądowej

- redagować pisma i dokumenty

-poprawnie gramatycznie wyrażać się w żargonie prawniczym

  

Kursy przygotowują do egzaminu Toles,  jedynego międzynarodowego

certyfikatu potwierdzającego znajomość  prawniczego języka angielskiego 

uznawanego przez firmy, instytucje oraz  stowarzyszenia prawnicze na całym świecie.

Poziomy:  

Foundation  – niższy średniozaawansowany

Higher  – średniozaawansowany

Advanced  – zaawansowany

Liczba godzin: 

Foundation  – 75 godz. (2 spotkania w tyg. po 2 godz. lekcyjne)

Higher  – 75 godz. (2 spotkania w tyg. po 2 godz. lekcyjne)

Advanced  – 100  godz. (2 spotkania w tyg. po 2 godz. lekcyjne)

Poziom: średniozaawansowany

Liczba godzin:

                             50 (1 spotkanie w tyg. po 2 godz. lekcyjne)

                             100 (2 spotkania w tyg. po 2 godz. lekcyjne)

W czasie kursów nauczysz się: 

- słownictwa z zakresu prawa i biznesu 

-  sporządzania i prezentowania informacji o firmie: struktura, forma prawna, 

  zakres działalności

-  nawiązywania kontaktów handlowych i prowadzenia negocjacji

- analizowania i parafrazowania umów handlowych 

- przygotować profesjonalne CV i list aplikacyjny 

Prawniczy język angielski 

w kontekście prawa polskiego 

Język rosyjski lub niemiecki 

z elementami biznesu i prawa

Kursy prawniczego języka angielskiego: 

Toles Foundation, Higher, Advanced

Kurs ma na celu  przygotowanie uczestników do posługiwania się językiem 

rosyjskim lub niemieckim w obszarze prawa handlowego i biznesu. 

Skierowany do pracowników firm, które utrzymują stosunki handlowe

z partnerami obcojęzycznymi.  Uczestnictwo w kursie umożliwi rozwinięcie

wszystkich sprawności językowych z uwzględnieniem języka specjalistycznego:

ekonomicznego i prawniczego oraz znacznie poszerzy zasób leksykalny. 

Uczestnik kursów otrzyma:

- certyfikat ukończenia kursu 

-  punkty szkoleniowe (1 godz.= 1 pkt szkoleniowy)

-  testy próbne (w przypadku kursów egzaminacyjnych)

-  dostęp do słownictwa z każdego działu

- testy sprawdzające poziom opanowania materiału

- dodatkowe materiały edukacyjne

- indywidualne konsultacje z lektorem na życzenie 
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