Język angielski prawniczy PLUS
Cambridge Law Studio

Rodzaj kursu

Cambridge Law Studio to szkoła specjalizująca się w
nauczaniu języka angielskiego dla prawników. Jest
członkiem Stowarzyszenia Prawniczego Anglii i Walii
oraz posiada akredytację International Colleges. Za
swój cel Cambridge Law Studio stawia sobie
zapewnienie najwyższego poziomu edukacji dla
prawników i studentów prawa oraz przygotowanie ich
do pracy w środowisku prawniczym, w którym
znajomość języka angielskiego jest niezbędna.
Szkolą się tu prawnicy reprezentujący firmy i
korporacje z całego świata.

3-tygodniowy kurs języka prawniczego przeznaczony jest dla studentów
prawa oraz mniej doświadczonych prawników zajmujących się prawem
międzynarodowym.

Program kursu










poznanie słownictwa prawa
handlowego,
zaznajomienie się z terminologią umów
handlowych,
nabycie umiejętności pisania listów
zgodnie z najnowszymi standardami,
ćwiczenie umiejętności negocjacji,
sporządzanie umów,
zaznajomienie się z rodzajami firm w
Wielkiej Brytanii,
prezentowanie informacji oraz opinii
prawnych,
porównywanie stylów – języka
prawnego i ogólnego,
poznanie wymogów związanych z
prowadzeniem firm prawniczych w roku
2013.

Informacje dodatkowe









kurs trwa 3 tygodnie,
kurs odbywa się w Girton College
(University of Cambridge),
maksymalnie 12 uczestników w grupie,
kurs przewiduje 63 godziny lekcyjne,
pod koniec kursu słuchacze podchodzą
do egzaminu TOLES Advanced nie
uiszczając dodatkowych opłat,
słuchacze w cenie kursu otrzymują
certyfikat uczestnictwa w kursie,
certyfikat TOLES, osobisty raport,
materiały naukowe oraz egzemplarz
podręcznika ,,An Essential A-Z of
Business Law''.

Cambridge
Plan dnia
9:00-10:30

LEKCJA 1

10:30-11:00

poranna przerwa na kawę

11:00-12:30

LEKCJA 2

12:30-13:30

lunch w restauracji

13:30-15:00

LEKCJA 3

W piątki zajęcia kończą się w porze lunchu, aby uczniowie mieli więcej czasu na
podróżowanie i odpoczynek.

Kaplica King's College
Chapel uchodzi za
najwybitniejsze dzieło
gotyku w Anglii.

Terminy kursów w 2013






7- 25 stycznia
18 lutego - 8 marca
6 maja - 24 maja
15 lipca - 2 sierpnia
5 sierpnia - 23 sierpnia






19 sierpnia - 6 września
26 sierpnia - 13 września
7 października - 25 października
25 listopada - 13 grudnia

Cena
3 - tygodniowy kurs języka
prawniczego PLUS

£1800

Cena obejmuje również materiały dydaktyczne.
Mogą pojawić się dodatkowe koszty związane z zakwaterowaniem.

Rzeka Cam
przepływająca przez
Cambridge.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości zadzwoń do nas lub napisz.
Odpowiemy na Twoje wszystkie pytania
i pomożemy zorganizować wyjazd

poliglota sp. z o.o.
ul. pruszkowska 17
02-119 warszawa
tel.: 22 822 05 81/82
tel.kom.:693 428 193
www.poliglota.com.pl
poliglota@poliglota.com.pl

