Język włoski prawniczy
PORTA D’ORIENTE

P

orta d'Oriente swoją nazwę zaczerpnęła od
nazwy miasta, w którym ma swoją siedzibę:
Otranto - najbardziej orientalnego miasta we
Włoszech. Porta d'Oriente współpracuje z
europejskimi partnerami w dziedzinie nowatorskich
projektów dotyczących nauczania języka włoskiego
dla obcokrajowców. W Otranto wszystko jest w
zasięgu ręki: miasto, szkoła, ludzie. Nie zastaniesz
tu masowej turystyki jaką charakteryzują się duże miasta. Nauka języka
włoskiego w niewielkiej miejscowości stwarza wiele możliwości mówienia po
włosku oraz przebywania z ludźmi, którzy dają odczuć swoją ciepłą
gościnność. Jeśli pragniesz spędzić wakacje na łonie natury, poznając
kulturę regionu - będziesz tu mile widziany.
Kurs przeznaczony jest dla osób, które pracują w środowisku prawniczym i
którym język włoski jest niezbędny w pracy lub na studiach.

Kurs
20 lekcji języka ogólnego/tydzień
+ 5 lekcji z języka prawniczego
indywidualnych lub w mini – grupach

20 lekcji języka ogólnego/tydzień
+ 10 lekcji z języka prawniczego
indywidualnych lub w mini – grupach .

Informacje ogólne





początek kursu co 2 tygodnie;
czas trwania: 1 tydzień lub więcej;
jedna lekcja trwa 50 minut;
w cenę kursu wliczone są materiały szkoleniowe, pozalekcyjne
zajęcia kulturowe, zwiedzanie Otranto, broszury turystyczne i
informacyjne o obszarze.

Opis kursu
Program kursu obejmuje różne dziedziny prawa (prawo
konstytucyjne, prawo cywilne, prawo karne, prawo pracy).
W trakcie zajęć studenci analizują włoskie dokumenty i
teksty (umowy o pracę, kontrakty charakterystyczne dla
Włoch, wyroki i orzeczenia) w celu przyswajania
niezbędnego słownictwa i wyrażeń. Na życzenie
słuchaczy, szkoła organizuje krótką wizytę w kancelarii
prawniczej lub sądzie w cenie kursu.

Otranto
Cena
25 lekcji/tydzień

30 lekcji/tydzień

€470

€700

Opłata rejestracyjna €70

Zakwaterowanie
Pokój w mieszkaniu studenckim
1 tydzień

€200

2 tygodnie

€390

*w okresie letnim doliczane mogą być dopłaty sezonowe:
VI i IX - €35/tydzień; VII i VIII - €95/tydzień.

Przykładowy kosztorys
Włoski biznesowy
Opłata rejestracyjna
Pokój w mieszkaniu stud.
Dopłata sezonowa

1 tydzień

€470
€70
€200
€35

1 tydzień

Suma

€775/tydzień

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