Jogi szaknyelv Londonban ügyvédeknek
„Jogi angol tudásom jelentősen fejlődött, a kommunikációban sokkal magabiztosabbnak érzem
magam”
Laurence Debart, Belgium
Kiknek ajánljuk?
A kurzus képzett, tapasztalattal rendelkező ügyvédeknek szól, akik angol nyelvtudása közép és
felsőfok között van.
Miről szól a tanfolyam?
Az 1 hetes intenzív szaknyelvi tanfolyamon az esettanulmányokon, tárgyalástechnikákon és jogi
témák megvitatásán van a hangsúly. A tananyag a valós szakmai témákat ötvözi a leghatékonyabb
módszertannal. Az óraadó tanárok nagy tapasztalattal rendelkeznek a jogi nyelv tanítása terén.
Gyakorló ügyvédek is tartanak előadásokat, és az iskola látogatásokat szervez angol ügyvédi
irodákba és bíróságokra is.
Milyen előnyökkel jár a kurzus elvégzése?
• Magabiztosság a kommunikáció terén
• Precízebb és folyékonyabb kommunikáció
• Sikeresebb fellépés a tárgyalásokon
• Szakmai szókincs bővítése
• Nyelvhelyesség tökéletesítése
• Magabiztosság a kapcsolatépítés terén
• Sikeresebb munkavégzés nemzetközi környezetben
A kurzus tematikája:
•
Jogi szókincs bővítése
•
Hatékony kommunikációs technikák tárgyalásokhoz
•
Hatékony részvétel jogi esetek megvitatásában
•
Előadások
•
Írott készség fejlesztése: email, riportok és hivatalos levelezés
•
Hatékony telefonálási technikák
Vendégek fogadása, kapcsolatépítés
•
•
Hallásutáni megértést célzó gyakorlatok
•
Részvétel szimulált tárgyalásokon, meetingeken
•
Szerződésírás
•
Jogi tanácsadás: pl. egy külföldi ügyfélnek elmagyarázni egy per lefolyását
•
Prezentáció egy Ön által választott jogi témáról

Általános tudnivalók a kurzusról:
• Max. 6 fő
• Min. korhatár 25, átlagéletkor: 36
• 30 óra/hét (60 perces órák!)
• 1 hetes kurzus fix dátumokon: 2008.11.24., 2009.02.02,
03.16.,04.20.,06.08.,07.27.,08.24.,10.19.,11.30.
Órarend 1 hétre (minta):
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