Jogi szaknyelv Londonban fiatal ügyvédeknek
„Ez a legjobb választás, ha rövid időn belül a legtöbbet szeretne fejlődni jogi angolból”
Nati Campus Alcaraz, Spanyolország
Kiknek ajánljuk?
A 3 hetes kurzus frissen végzett jogászoknak és ügyvédeknek, ill. végzős jogi hallgatóknak nyújt
felkészítést a jogi pályára.
Miről szól a tanfolyam?
A szaknyelvi tanfolyamon a hangsúly az esettanulmányokon, kommunikációs stratégiákon és
tárgyalástechnikán van. Természetesen az általános nyelvgyakorlatok is részét képezik a
tanfolyamnak. Az órák szókincsét a polgári jog, az EU-s jog és a büntetőjog zsargonja alkotja.
Gyakorló ügyvédek is tartanak előadásokat, és látogatásokat szerveznek a „jogi Londonba”: az Old
Bailey-be és polgári bíróságokra.
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:
•
Látogatások gyakorló jogászokhoz
•
Látogatások bíróságokra
•
Jogi esettanulmányok megvitatása
•
Jogi szókincs bővítése
•
Nyelvtangyakorlás jogi szövegkörnyezetben
•
Szövegértés valós szituációkban: előadókkal, video interjúval
Tárgyalás technikák
•
•
Kommunikációs gyakorlatok: a tárgyalás és konfliktuskezelés nyelvezete
•
Társasági angol: alapszituációk, mint vendégfogadás, utazás, meghívások, tanácsadás,
bocsánatkérés etc.
•
Telefonálás technikák
•
Választható TOLES (Test of Legal English Skills) nyelvvizsga: a 3 hetes kurzus
végén lehetőség van a TOLES 1 hetes nyelvvizsga-előkészítő kurzuson részt venni.
Közvetlenül utána vizsgázni is az iskolában lehet.

Általános tudnivalók a kurzusról:
• Max. 10 fő
• 20-30 éveseknek
• 24 óra/hét (60 perces órák!)
• 3 hetes kurzus fix dátumokon: 2008.11.10., 2009.01.05,
02.16.,04.27.,07.06.,08.03.,09.28.,11.09.
Órarend 1 hétre (minta):
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