ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W
CERTYFIKOWANYM WEEKENDOWYM
SZKOLENIU ONLINE PT.
LEGAL DRAFTING IN ENGLISH MADE EASY!
DLA PRAWNIKÓW

www.cfaspoland.org

Center For American Studies działające we współpracy z Uniwersytetem im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w
certyfikowanym i w pełni synchronicznym weekendowym szkoleniu prowadzonym
przez Pana J. Patricka Higginsa (absolwent George Mason University, USA) pt. Legal
Drafting in English Made Easy!
Cel szkolenia jest prosty: opanują Państwo sztukę niezbędną każdemu prawnikowi,
managerowi czy przedsiębiorcy: sztukę sporządzania pism, umów oraz innych
dokumentów prawnych (procesowych i nieprocesowych) w języku angielskim.
Szkolenie rozpoczyna się w piątek o godz. 18.00 (19 marca), zaś kończy w niedzielę
popołudniu o godz. 15.30 (21 marca). Tym samym umożliwia udział osobom
pracującym w tygodniu.

Dlaczego warto wziąć udział w
szkoleniu Legal Drafting in English Made Easy?
Ponieważ nasze certyfikowane szkolenie Legal Drafting in English Made Easy! ma
ściśle praktyczny i synchroniczny charakter (kontakt w czasie rzeczywistym pozwoli
rozwiać na bieżąco wszystkie wątpliwości oraz przeprowadzić interaktywne
ćwiczenia).
Poznasz terminologię niezbędną do rozwinięcia swoich umiejętności w zakresie
redagowania dokumentów prawnych w języku angielskim.
Zrozumiesz co sprawia, że Twoje prawnicze pisma będą się wyróżniać precyzją i
poprawnością.
Zdobędziesz umiejętności kluczowe dla sporządzania złożonych pism i
dokumentów występujących w realnym obrocie prawnym (umowy, pozwy, wnioski,
pisma procesowe, wezwania, memoranda, briefy i inne).

Poniższy
dokument
prezentuje
szczegółowe treści szkolenia, które
przygotowaliśmy
na
podstawie
dotychczasowego
doświadczenia
i
potrzeb stawianych prawnikom w
zakresie pisania anglojęzycznych pism
procesowych i nieprocesowych. Jeśli
cokolwiek okaże się niejasne, śmiało
mogą się Państwo z nami kontaktować
– dane kontaktowe znajdują się na
ostatniej stronie zaproszenia!

WYSOCE PRAKTYCZNY
PROGRAM SZKOLENIA

I. TERMINOLOGY
(Piątek 18.00-20.15)
A. USA vs Poland: Important
Differences (różnice między
polską/kontynentalną a amerykańską
terminologią prawniczą)
B. Latin Terms: When and How To Use
Them (łacina prawnicza – kiedy
używać jej w anglojęzycznych
pismach prawniczych)
C. Legal Documents: Problems &
Examples (anglojęzyczne dokumenty
prawne – problemy i przykład)

II. WRITING SEMINAR
(Sobota 10.30-15.30)
A. Legal Memoranda (memoranda)
B. Pleadings (pisma procesowe)
C. Power of Attorney
(pełnomocnictwa)

III. WRITING SEMINAR
(Niedziela 10.30-15.30)
A. Motions (wnioski)
B. Contracts (umowy)
C. Briefs (akta sprawy)
IV. TYLKO W CFAS – DRAFT
ASSESSMENT!
Poza warsztatowym formatem zajęć,
interaktywność zajęć w ramach
polegać będzie także na tym, że
prowadzący poprosi uczestników o
napisanie szkicu wybranego pisma
przy wykorzystaniu prawniczego
języka angielskiego. Szkic zostanie
następnie sprawdzony pod kątem
poprawności i precyzji sformułowań
przez prowadzącego, dając
uczestnikom możliwość wymiernego
uczenia się na własnych błędach.

NASZ PROWADZĄCY
J. PATRICK HIGGINS
(ABSOLWENT GEORGE MASON UNIVERSITY)
Pan J. Patrick Higgins (USA) jest
interdyscyplinarnym naukowcem zajmującym
się problemami ze styku prawa, ekonomii i
nauk politycznych.
Absolwent George Mason University i Virginia
Polytechnic Institute and State University,
obecnie związany z Uniwersytetem Łódzkim,
Wydziałem Prawa i Administracji oraz
Centrum Myśli Politycznej i Prawnej im.
Alexisa de Tocqueville'a. Pan Higgins jest
także autorem wielu naukowych tekstów
prawniczych. Swoje wieloletnie doświadczenie
z językiem prawniczym zawdzięcza również
pracom nad redakcją anglojęzycznych książek
i artykułów prawniczych.

Zdaniem Pana Higginsa "pisanie pism i dokumentów prawnych to sztuka, której
najlepiej uczy się na praktycznych przykładach z życia wziętych". Jego
amerykańskie podejście do nauczania sprawia, że szkolenie "Legal Drafting in
English Made Easy!" będzie zrozumiałe dla każdego, kto posiada podstawową
znajomość języka angielskiego (sugerowany poziom wyjściowy znajomości
angielskiego to B1/B2, ponieważ część zagadnień przybiera bardziej
zaawansowany charakter).

FORMAT I JĘZYK SZKOLENIA
Internetowy format szkolenia prowadzonego za pośrednictwem
aplikacji Microsoft Teams sprawia, że jest ono idealnym
rozwiązaniem dla tych, którzy są zajęci pracą w ciągu tygodnia.
Językiem szkoleniowym Legal Drafting in English Made Easy! – z
uwagi na narodowość prowadzącego (USA) – jest wyłącznie język
angielski.

Certyfikat
Wszystkie nasze szkolenia – w tym szkolenie "Legal Drafting in
English Made Easy!" – są oficjalnie certyfikowane.
Każdy uczestnik otrzyma cyfrowy certyfikat opatrzony podpisem
Prezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. Akademickich Center For
American Studies (cyfrowy certyfikat w formacie PDF można
następnie wykorzystać do samodzielnego wydruku, umieszczenia
na portalu LinkedIn czy aplikowania na rozmaite stanowiska
pracy).

JAK ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?
W celu zgłoszenia uczestnictwa, prosimy o wypełnienie następującego
formularza: https://forms.gle/HDk8KMz1Mx8qMWGp7 (nie przyjmujemy
aplikacji drogą mailową).
Ze względu na wysoce praktyczny charakter szkolenia jesteśmy niestety
zmuszeni ograniczyć liczbę uczestników, więc przyjęć będziemy dokonywać
na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy".
Ostateczny termin zgłoszeń: godz. 23:59, 10 marca 2021.

JAKI JEST KOSZT UDZIAŁU JEDNEJ
OSOBY W SZKOLENIU?
Opłata promocyjna: 299 PLN

(tylko w razie rejestracji przed godz. 23.59 3 marca 2021)
Standardowa opłata: 469 PLN

PYTANIA?
Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o Center For American
Studies, zapraszamy na naszą stronę: www.cfaspoland.org.
Jeżeli mają zaś Państwo więcej pytań o udział w szkoleniu, prosimy o
pisanie do nas wiadomości na Facebooku bądź skierowanie do nas maila:
legalenglish@cfaspoland.org.
Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia online!

Łukasz Darby Bartosik, LL.M.
Prezes Center For American Studies

