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Legal English Communication Course
Jste advokát/- ka nebo advokátní koncipient, mluvíte anglicky ale nemáte možnost se zdokonalit v oblastech komunikace a mluvit anglicky o tématech
týkajících se vaši práce?
Chcete

- rozvíjet své

jazykové a komunikační dovednosti v angličtině a nabýt nebo
zlepšit slovní zásobu z oblasti právnické terminologie?

- se podívat na zajímavá videa z právnického prostředí, promluvit si v
angličtině o zajímavých případech nebo občas napsat krátkou argumentaci nebo
článek smlouvy v angličtině?
Přihlaste se na kurz angličtiny pro právníky s důrazem na pojmosloví a
komunikaci na autentická téma z různých oblastí práva:
Kurz bude probíhat ve frekvenci 1 x 90 minut týdně (dvě vyučovací hodiny) a
jeho jádrem bude

- recyklace relevantní slovní zásobou
- diskuze s použitím obtížné slovní zásoby
a komunikační část - procvičování slovní zásoby, poslech nebo videonahrávky z
právnického prostředí v anglickém jazyce.
Kurz využívá především:interaktivní a deduktivní metody výuky; metodické postupy recyklace. Kromě toho nabízí autentické relevantní materiály ke samostudiu
Obsah hodin (včetně audio náhrávek a odkazů na video záznamy) bude k dispozici po skončení kurzu.
Kurzy budou vedeny v souladu s obecně platnými požadavky interaktivní
metodologie.

Podrobná anotace kurzu:
lekce 1 /1 x 2 vyučovací hodiny
Téma 1: jak představit sebe a svoji práci a odbornost
míní-prezentace

případové studie +

lekce 2/1 x 2 vyučovací hodiny
Téma 2: případová studie:Rozvod, majetkové narovnání a příslušnostpřemýšlivé aristokratky

případ

lekce 3 a 4 /2 x 2 vyučovací hodiny
Téma 3: Trump, Twitter a náhrada škody za dezinformace: právo na svobodu
slova a komparativní analýza dvou případů: USA - ČR
lekce 5 /1 x 2 vyučovací hodiny)
Téma 4: kritické myšlení, logické myšlení a vyjednávání: mimosoudní narovnání: moderovaná diskuze
lekce 6 /1 x 2 vyučovací hodiny)
Téma 5: rozsudek pro zmeškání, ochrana spotřebitele a vymáhání dluhu v kontextu práva EU:případová studie
lekce 7 /2 x 2 vyučovací hodiny)
Téma 6: vražda a spoluúčast: morální vs právní odpovědnost za smrt: interpretace základních pojmů trestního práva a případová studie
lekce 8 a 9 /2 x 2 vyučovací hodiny)
Téma 7: odpovědnost police za nevyřešený případ (druhy důkazů: znalecké posudky a břemeno důkazu (interaktivní prezentace a případové studie UK NS)
lekce 10 /1 x 2 vyučovací hodiny)
Téma 8: opatření covid a náhrada škody: komparativní analýza podání návrhů na
náhradu škody a rozhodnutí soudů z různých států EU s analogickým obsahem
lekce 11. Intenzivní modul (3 vyučovací hodiny)
Téma 9: písemná komunikace s klientem: simulovaný soudní případ a návod na
sepsání krátké písemnosti
Na závěr kurzu obdrží frekventanti certifikát s hodnocením dle Evropského
referenčního rámce CEFR.
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