Język hiszpański prawniczy
Cervantes Escuela International w Maladze

C

ervantes Escuela Internacional należy do sieci
akredytowanych przez Instytut Cervantesa centrów
języka hiszpańskiego. Akredytacja ta jest
gwarancją wysokiego standardu dostarczanych usług.
Cervantes Escuela Internacional mieści się w Maladze
(stolica „Costa del Sol”, numer 1 wśród celów
turystycznych w Hiszpanii), zaledwie dwie minuty
spacerem od plaży i tylko 10 minut drogi autobusem od
historycznego centrum miasta. Poziomy nauczania oferowane przez szkołę
są zgodne z europejską klasyfikacją poziomów biegłości językowej.

Kurs przeznaczony jest dla prawników, urzędników, studentów prawa,
tłumaczy językowych i tych, którzy posługują się posługują się językiem
prawniczym w pracy.

Zagadnienia

Cele kursu

 hiszpański system prawny,
wprowadzenie do różnych gałęzi prawa;
 instytucje i organizacje - zasady
funkcjonowania;
 elementy kultury charakterystyczne dla
Hiszpanii i poglądy przeciętnego
Hiszpana na system prawny,
 różnice między formalnym i
nieformalnym formułowaniem
wypowiedzi ze szczególnym
zwróceniem uwagi na przemówienia w
sądach i wypowiedzi pisemne.

 rozumienie tekstów prawnych i
dokumentów;
 tworzenie dokumentów, umów;
 wypowiadanie się i uczestniczenie w
rozmowach, prezentacje, analizowanie
studiów przypadków;
 rozumienie dialogów, komunikatów.

Malaga
OPCJA 1 – Kurs języka hiszpańskiego prawniczego
 minimalny poziom: B2;
 maksymalna liczba osób w grupie - 6 osób;

Program kursu
1 - tygodniowego (25 lekcji/tydzień):

Program kursu
2 - tygodniowego (50lekcji/2 tygodnie):

 zajęcia grupowe (15 lekcji) odbywają
się w od poniedziałku do piątku w
godzinach od 16.30-19.00;
 w godzinach przedpołudniowych
odbywają się zajęcia w terenie (np. wizyty w
instytucjach i organizacjach);

 zajęcia grupowe (łącznie 30 lekcji)
odbywają się w od poniedziałku do piątku w
godzinach od 16.30-19.00;
 w godzinach przedpołudniowych
odbywają się zajęcia w terenie (np. wizyty w
instytucjach i organizacjach);

OPCJA 2 – Intensywny kurs języka hiszpańskiego prawniczego
 minimalny poziom: B2;
 maksymalna liczba osób w grupie hiszpański prawniczy - 6 osób;
 maksymalna liczba osób w grupie językowej ogólnej – 9 osób;

Program kursu
1- tygodniowego (35 lekcji/ tydzień):

Program kursu
2 – tygodniowego (60lekcji/2 tygodnie):

 zajęcia trwają od poniedziałku do
piątku;
 14.15-16.00 – 10 lekcji języka
ogólnego;
 16.30-19.00 – 15 lekcji hiszpańskiego
prawniczego;
 w godzinach porannych – 10 lekcji
praktycznych (np. wizyty w urzędach i
instytucjach).

 zajęcia trwają od poniedziałku do
piątku;
 14.15-16.00 – 20 lekcji języka
ogólnego;
 16.30-19.00 – 30 lekcji hiszpańskiego
prawniczego;
 w godzinach porannych – 10 lekcji
praktycznych (np. wizyty w urzędach i
instytucjach).

Terminy rozpoczęcia kursów w 2013
4 marca

29 lipca

9 września

Malaga
Cena
1 tydzień

2 tygodnie

Hiszpański prawniczy

€615

€1230

Intensywny hiszpański
prawniczy

€765

€1530

Pokój u rodziny

Pokój w mieszkaniu
studenckim

Rezydencja Cervantes

€210/tydzień

€125/tydzień

€190/tydzień

Opłata rejestracyjna €65
Materiały dydaktyczne €25

Zakwaterowanie

Dopłata sezonowa w okresie lipiec - sierpień €45/tydzień
Transport z lotniska €45
Transport w obie strony €80

Przykładowy kosztorys
Kurs intensywny hiszpański prawniczy 1 tydzień
Opłata rejestracyjna
Materiały dydaktyczne
Rezydencja Cervantes
1 tydzień
Suma

€765
€65
€25
€190
€1045/ 1 tydzień

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

