ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ ЗА ЮРИСТИ ВЪВ ФОРУМ ЧУЖДОЕЗИКОВИ УСЛУГИ
Вид на курса

ЮРИДИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ниво В1-В2

За кого е подходящ

За адвокати, юрисконсулти и съдии, на които
им се налага да общуват на правни теми на
английски език, със своите чуждестранни
клиенти, бизнес партньори или колеги.

Дати на започване
Продължителност
и
график за
провеждане
Място на
провеждане
ФОРУМ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

за членове на НС на
юрисконсултите

Такса за
обучението с 10%
отстъпка
За записване и
въпроси

16.01.2014г.

30 - 40 учебни часа (1,5 месеца), спрямо броя на
групата
Вторник и четвъртък, от 18:30 до 21:10 ч.
София, ул. Фритьоф Нансен, 23, вх.Б, ет.1, до
НДК
• 10% отстъпка от цената на курса
• Безплатен входен тест за определяне
на ниво на владеене на езика – удобна
онлайн форма за попълване
• Възможност да се запознаете със
съдържанието на учебника и да
прецените дали отговаря на Вашите
потребности

190 лв. 171 лв.

Христина Апостолова
тел. 02 989 40 51, sofia@forumltd.bg

Учебните материали се
заплащат отделно от цената
за обучение и са на стойност
от 15лв.

Вид на курса

За кого е подходящ

МЕЖДУНАРОДЕН ЮРИДИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ – ниво В2-С1
(първи модул)

Дати на започване

Това е идеалният курс за практикуващи
юристи, преводачи, студенти по право и
международни отношения за работа в
международна среда. Курсът е подходящ и за
подготовка за изпита, организиран от
Британския съвет, за получаване на
международно валиден сертификат на
Университета Кеймбридж за юристи ILEC.

Продължителност
и
график за
провеждане

60 учебни часа (2 месеца).
Вторник и четвъртък, от 18:30 до 21:10 ч.

Място на
провеждане

София, ул. Фритьоф Нансен, 23, вх.Б, ет.1, до
НДК
• 10% отстъпка от цената на курса
• Безплатен входен тест за определяне
на ниво на владеене на езика – удобна
онлайн форма за попълване
• Възможност да се запознаете със
съдържанието на учебника и да
прецените дали отговаря на Вашите
потребности

ФОРУМ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

за членове на НС на
юрисконсултите

Такса за
обучението с 10%
отстъпка

За записване и
въпроси

16.01.2014г.

315лв.

283лв.

Христина Апостолова
тел. 02 989 40 51, sofia@forumltd.bg

Учебните материали се
заплащат отделно от цената
за обучение и са на стойност
от 1лв.

