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Nazwa kursu: Terminology & Communication Skills (TCS) 
I część szkoleń Angielski dla polskich prawników 

Prowadzący: moduł T (Legal Terminology): prawnik 
moduł K (Legal Communication Skills): metodyk-lingwista  

Liczba godzin: 2 semestry x 24 zajęcia x 80 min (po 12 z każdego modułu) 
soboty: 12 zajęć x 120 min (moduł T + elementy K) 

Ogólna charakterystyka zajęć: 
 

Kurs TCS to pierwsza część szkoleń Angielski dla polskich prawników. Kurs trwa  
2 semestry. Program kursu przygotowany został na podstawie konkretnych 
wymagań stawianych obsłudze prawnej w Polsce przez anglojęzycznych klientów. 
Każdy semestr jest zamkniętą całością - kolejność semestrów nie ma 
znaczenia. W kursie można uczestniczyć według roku szkolnego, bądź według roku 
kalendarzowego. 
 

Szkoła SAWICKI LLB jako pierwsza w Polsce wprowadziła nowatorski system 
dwumodułowy polegający na specjalizacji zawodowej wykładowców: moduł T 
(terminologiczny) prowadzi prawnik, a moduł K (sprawności komunikacyjnej) 
prowadzi metodyk-lingwista. Zajęcia prowadzone są 2 razy w tygodniu po jednym z 
każdego modułu. W soboty moduły T i K są łączone w jedne zajęcia. 
 

Ramowy program zajęć:  
 

1. Moduł T (terminologiczny) to polskie prawo po angielsku. Zajęcia prowadzone 
są przez lektora-prawnika w oparciu o autorskie materiały Szkoły SAWICKI LLB. 
Moduł ten rozwija przede wszystkim umiejętności przekładu prawniczego, zwłaszcza 
w dziedzinach polskiego prawa cywilnego i prawa handlowego, a także prawa pracy, 
postępowania cywilnego, prawa wekslowego i podatkowego. Nie zabraknie też 
omówienia nowoczesnej techniki sporządzania anglojęzycznych umów, zgodnych z 
oczekiwaniami zagranicznych klientów. 
 

2. Moduł K (sprawności komunikacyjnej) prowadzony przez metodyka-lingwistę 
rozwija przede wszystkim umiejętności konwersacji w środowisku prawniczo-
biznesowym, ucząc m. in. atrakcyjnych technik prezentacji, negocjacji i dyskusji. 
Moduł ten uczy także pisania różnych form korespondencji i pism występujących w 
praktyce kancelaryjnej. Zasób słownictwa słuchaczy powiększany jest metodycznie 
w oparciu o ćwiczenia leksykalne z zakresu m. in. prawa spółek, szeroko 
rozumianego prawa cywilnego, prawa pracy, prawa własności intelektualnej, prawa 
wekslowego i innych dziedzin. Zajęcia prowadzone są m. in. na bazie podręcznika 
„International Legal English”, rekomendowanego także dla potrzeb przygotowań do 
egzaminu ILEC (International Legal English Certificate). Autorem opracowania 
angielsko-polskiego indeksu do tego podręcznika jest mec. Maciej T. Sawicki. 
 

Jak wybrać poziom kursu? 
 

Zajęcia oferowane są na dwóch poziomach: średniozaawansowanym i 
zaawansowanym (na żadnym z tych poziomów nie jest wymagana wcześniejsza 
znajomość prawniczego języka angielskiego – tym zajmujemy się na zajęciach). 
Porada odnośnie wyboru właściwego poziomu kursu znajduje się pod zakładką 
WYJAŚNIENIA. 
 

 


