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Kim jesteśmy?
Iuridico to zespół prawników-lingwistów, tłumaczy
przysięgłych, tłumaczy prawniczych oraz weryfikatorów
pracujących w ramach IURIDICO Legal & Financial
Translations. Specjalizujemy się w tłumaczeniach
prawniczych, finansowych, bankowych, unijnych,
biznesowych oraz z zakresu zamówień publicznych.

Swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie języka prawnego i
prawniczego dzielimy się w ramach programu szkoleniowego
#IURIDICOMasterClass. Nasze kursy i szkolenia kierowane są do
prawników, lingwistów i innych osób mających zawodowo do
czynienia z prawniczym językiem angielskim. Jesteśmy częścią
zespołu pracującego nad World Law Dictionary i reprezentujemy
na polskim rynku firmę TransLegal, której materiały edukacyjne do
nauki legal English są jednymi z najbardziej cenionych na świecie.

Dla kogo jest ten kurs?
Kurs przeznaczony jest dla studentów prawa, aplikantów, prawników,
personelu kancelarii prawnych  i innych osób stykających się w swojej
codziennej praktyce zawodowej z prawniczym językiem angielskim.
Uczestnicy kursu muszą posiadać znajomość języka angielskiego co najmniej
na poziomie B1. 

Już we wrześniu startuje szkoła językowa „English for Law”
stanowiąca efekt współpracy firm TransLegal i IURIDICO.

Nasz kurs prowadzony będzie w oparciu o materiały opracowane w ramach
programu International Legal English (ILEC), a w tym najlepiej sprzedającego
się na świecie przez ponad dekadę podręcznika do nauki Legal English.



Czego nauczysz się w trakcie kursu?
Ukończenie kursu „English for Law” daje jego uczestnikom zestaw
podstawowych kompetencji niezbędnych do codziennego funkcjonowania w
międzynarodowym środowisku prawniczym. 
Uczestnicząc w kursie poznasz najważniejsze słownictwo i terminologię
angielskiego języka prawniczego. Przećwiczysz pod okiem doświadczonego
lektora najistotniejsze w praktyce prawniczej struktury gramatyczne. 
Kurs został stworzony na podstawie autentycznych materiałów
pochodzących z anglojęzycznych uczelni prawniczych, anglosaskich
procesów legislacyjnych i praktyki obrotu prawnego

Wśród omawianych dziedzin prawa są m.in.:

prawo handlowe
prawo karne
prawo cywilne
komparatystyka prawnicza
prawo międzynarodowe publiczne i prywatne
prawo własności intelektualnej
prawa człowieka

Jak skonstruowany jest kurs?
Kurs obejmuje następujące elementy:

12-częściowy podręcznik w formie cyfrowej
obszerną bibliotekę materiałów pomocniczych do wykorzystania
podczas zajęć oraz samodzielnie
studia przypadków (case study), które ćwiczą umiejętności czytania,
pisania, słuchania oraz mówienia w autentycznych sytuacjach z
codziennej praktyki prawniczej
zadania pisemne i ustne
ponad 350 ćwiczeń
pełen dostęp do polskiej i angielskiej wersji World Law Dictionary 



TransLegal od 20 lat pomaga prawnikom w doskonaleniu
znajomości języka angielskiego prawniczego i wspólnie z
Uniwersytetem Cambridge stworzył egzamin Cambridge English:
Legal (ILEC) 
Nie jest potrzebne żadne specjalne oprogramowanie, a wszystkie
dane (dotychczasowe wyniki dla każdego ćwiczenia) są zapisywane
w bazie danych i dostępne przy każdym logowaniu, co pozwala na
śledzenie postępów.
Kurs „English for Law” od TransLegal da Ci odpowiednie narzędzia
do przygotowania się na wyzwania związane z pracą w
międzynarodowym środowisku prawniczym
Zajęcia prowadzone w niewielkich grupach (maksymalnie 6-
osobowych)
Lektorzy z wieloletnim doświadczeniem  
Nadzór merytoryczny nad kursem sprawuje zespół IURIDICO
posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z prawniczym
językiem angielskim.
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World Law Dictionary
The World Law Dictionary to wyjątkowe i potężne narzędzie do nauki
języka prawniczego: nie tylko umożliwia użytkownikom wyszukiwanie
w wielu językach angielskich tłumaczeń terminów prawnych, ale także
udostępnia pliki dźwiękowe do wymowy, uwagi dotyczące
użytkowania, przykładowe zdania, ćwiczenia językowe i filmy wideo.

Dlaczego warto wybrać kurs „English for law”
stworzony w oparciu o materiały TransLegal?



 1 GRUPA 2 GRUPA

 PONIEDZIAŁEK W GODZ. 8:00-9:30 WTOREK W GODZ. 11:30-13:00

CZWARTEK W GODZ. 11:30-13:00 PIĄTEK W GODZ. 12:30-14:00

 RATA CENA TERMIN PŁATNOŚCI

 1 RATA 1600 ZŁ WRZESIEŃ

 2 RATA 1000 ZŁ PAŹDZIERNIK

3 RATA 1000 ZŁ LISTOPAD

Harmonogram kursu
Rozpoczęcie kursu we wrześniu 2022!

Kurs obejmuje 60 spotkań, a każe z nich trwa 90 minut.

Zajęcia odbywać będą się dwa razy w tygodniu:

Cena kursu: 3 290 zł 

Możliwe jest także rozliczenie w systemie ratalnym. 

Cena kursu w systemie ratalnym to 3 600 zł

ZAPISY NA:
szkolenia@iuridico.pl
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