Język angielski prawniczy
dla sektora publicznego
The London School of English

T

he London School of English została założona w
1912r. i jest najdłużej działającą akredytowaną
szkołą w Wielkiej Brytanii. Szkoła jest średniej
wielkości – na tyle mała, aby zapewnić indywidualne
podejście do każdego słuchacza, ale wystarczająco
duża, by mieć doskonałe zaplecze i zasoby. Szkoła
posiada dwa nieduże kampusy blisko centrum
Londynu, z których każdy oferuje różnorodne kursy
dla dorosłych: od angielskiego ogólnego po angielski
biznesowy i specjalistyczny.
Kurs przeznaczony jest dla doświadczonych prawników pracujących w sektorze
państwowym lub publicznym, ministerstwach, władzach regionalnych lub
lokalnych.

Umiejętności

Tematyka kursu

 skutecznego udziału w dyskusjach i
spotkaniach;
 przedstawianie prezentacji;
 przygotowywanie tekstów prawnych i
dokumentów: umów, e-maili, raportów i
listów formalnych;
 prowadzenie rozmów telefonicznych;
 przyjmowanie wizyt;
 rozwijanie świadomości zagadnień
kulturowych.

Tematyka kursu zależy od grupy i może
obejmować:
 instytucje Unii Europejskiej;
 procedury legislacyjne;
 odpowiedzialność publiczna i
zaniedbania;
 prawo pracy;
 prawo własności;
 prawo sądowe i administracyjne.

Informacje ogólne
 maksymalnie 6 osób w grupie,
 poziomy kursów od 6 do 8 w 9-stopniowej skali
szkoły,
 wiek uczestników to minimum 25 lat, a średnia
wieku wynosi 41 lat,
 kurs trwa 1 tydzień,
 stałe terminy rozpoczęcia kursów,
 wymagany poziom B2;
 kurs przewiduje 30 godzin lekcyjnych w tygodniu
(30 x 60 min.),
 zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku
w godzinach 09:00–17:00,
 kurs odbywa się w Holland Park Gardens.

Londyn
Terminy 2013
28 stycznia - 1 lutego
13-17 maja
7-11 października
18 - 22 listopada

Ceny
Angielski prawniczy dla sektora publicznego
30 godzin/tydzień
London Eye
£1150
Opłata rejestracyjna £25

Zakwaterowanie
Pokój u rodziny

Pokój u rodziny z
łazienką

Dom studencki
(VII-IX)

Hotel

Studio

£175-245

£250-285

£195-305

od £75/noc

od £70/noc

Przykładowy kosztorys

London Bridge

Kurs języka angielskiego prawniczego 30 godzin/tydzień
Opłata rejestracyjna
Pokój u rodziny z łazienką

£1150
£25
£250

Suma

£1425

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

