Język angielski prawniczy
Hampstead School of English

H

ampstead jest dzielnicą północnej części
Londynu. Największymi atrakcjami dzielnicy
są zabytkowe budowle i otwarte przestrzenie
parku Hampstead Heath. Znajdują się tu liczne
muzea, urocze kafejki, restauracje i historyczne puby.
To dzielnica artystów, pisarzy, teatrów i niezależnych
kin. Jest to miejsce, w którym można zarówno
odpocząć jak i poczuć artystyczną aurę tego miejsca.
Kursy przeznaczone dla prawników i osób pracujących w prawniczym
środowisku.

Rodzaje kursów
Język prawniczy
15 godzin/tydzień
od poniedziałku do piątku
od 9.15 do12.30
lub od 12.40 do 16.35

Professional English +
angielski prawniczy
30 godzin/tydzień
od poniedziałku do piątku
od 9.15 do16.35

Tematyka kursu
1. Źródła prawa
brytyjski system sądowniczy
edukacja prawnicza
struktury firm prawniczych





2. Prawo spółek
 formy działalności
 zakładanie spółek i zarządzanie
 akcje i akcjonariusze
3. Prawo umów
 tworzenie umów, spory, naruszenia i
środki zaradcze
 negocjacje
4. Prawo własności intelektualnej
 prawo autorskie
 patenty
 znaki towarowe

Język prawniczy
weekendowy
12godzin/weekend
w soboty i niedziele
od 9.15 do16.35

Londyn/Edynburg
Informacje dodatkowe
wymagany poziom – min. B2
grupy 6-osobowe
minimalny wiek uczestników – 18 lat
czas trwania kursu – min. 1 tydzień
szkoła posiada siedziby w Londynie i Edyngurgu
kurs można zacząć w Edynburgu w każdy poniedziałek,
a w Londynie w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
 szkoła udostępnia materiały on-line
 książki i materiały dydaktyczne wliczone w cenę kursu







Dzielnica Hampstead

Ceny
Język prawniczy (15
godzin/ tydzień)

Professional English +
język prawniczy (30
godzin/ tydzień)

Język prawniczy
weeekendowy (12
godzin/ weekend)

Londyn

£605

£1655

£1150

Edynburg

£545

£1370

£1025

Opłata rejestracyjna £50

Zakwaterowanie - Londyn
Pokój u rodziny

Pokój u rodziny z łazienką

Studio z kuchnią

£155-195

£210-250

£310

Opłata manipulacyjna £50

Zakwaterowanie - Edynburg
Pokój u rodziny

Pokój w domu studenckim

Pokój w domu studenckim z
łazienką

£160-235

£215

£225

Opłata manipulacyjna £50

Transport z lotniska:
Londyn
Edynburg

ok. £100 w jedną stronę, ok. £150 tam i z powrotem
ok. £50 w jedną stronę, ok. £95 tam i z powrotem

Zamek w Edynburgu
Dostępne są również kursy z zakresu finansów, medycyny, wojskowości,
ubezpieczeń, dyplomacji i inżynierii.

Londyn/Edynburg
Przykładowy kosztorys pobytu 1 tygodniowego
w Londynie
Kurs języka prawniczego (15 godzin/tydzień)
Opłata rejestracyjna
Pokój u rodziny z łazienką
Opłata manipulacyjna

£605
£50
£250
£50

Suma

£955

*cena nie obejmuje transportu

Edynburg

Przykładowy kosztorys pobytu 2 tygodniowego
w Edynburgu
Język prawniczy (15 godzin/tydzień)
Opłata rejestracyjna
Pokój u rodziny
Opłata manipulacyjna
Suma

2x £545
£50
2x £235
£50
£1660

*cena nie obejmuje transportu

Jeśli masz pytania lub wątpliwości zadzwoń do nas lub napisz.
Odpowiemy na Twoje wszystkie pytania
i pomożemy zorganizować wyjazd
The Writer w parku
Hampstead Heath

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

