LEGAL ENGLISH
ak. rok 2017/2018
Vážení študenti Právnickej fakulty TU v Trnave
... nielen pre študentov 1. ročníka, ale pre všetkých študentov PF TU
sme pripravili výučbu anglickej právnej terminológie formou ďalšieho vzdelávania,
ktoré sa koná na akademickej pôde fakulty a je organickou súčasťou rozvrhu.
Ovládanie právnickej terminológie v cudzom jazyku je nevyhnutnou súčasťou právnického
vzdelania. Vo vyšších ročníkoch majú študenti možnosť študovať niektoré predmety (International Public
Law, European Law, Human Rights, Competition Law, Introduction to the Criminal Law, Migration Law)
v anglickom jazyku, čo však bez adekvátnej prípravy nie je možné, keďže právnická angličtina sa od bežnej
angličtiny významne líši.
Je vhodné absolvovať minimálne 1 rok = 2 semestre LEGAL ENGLISH, ideálne sú 2 roky = 4 semestre,
kedy už študenti bez problémov rozumejú právnickým textom v anglickom jazyku a vedia sa orientovať
v základoch anglo-amerického práva, vedia spoľahlivo komunikovať a vyjadrovať sa. LEGAL ENGLISH
využijú študenti aj pri pobytoch ERASMUS.
Test z LEGAL ENGLISH je aj súčasťou prijímacieho konania na doktorandské štúdium.
Po dvoch rokoch štúdia LEGAL ENGLISH študenti získajú certifikát našej fakulty o znalosti
právnickej angličtiny, ktorý je často žiadaný pri získaní zamestnania.
Po každom semestri získa študent potvrdenie o absolvovaní kurzu. Toto potvrdenie môže študent
predložiť študijnému oddeleniu a získať 2 kredity za predmet uvedený v Študijnom programe na ak.r.
2017/2018 ako „Anglický jazyk pre právnikov (stáž)“
Rozsah vyučovania: 2 vyučovacie hodiny týždenne počas 12 týždňov semestra = 24 hodín za semester,
v rozvrhu nájdete LEGAL ENGLISH pod označením PT-A - Právna terminológia
v anglickom jazyku
Vyučujúci:

PaedDr. Slávka Nebylová

Študijný materiál:

Marta Chromá: New Introduction to Legal English - Revised Edition,
Volume 1, Praha 2011 (zeleno-modrá kniha, možno ju kúpiť v knihkupectve priamo
na fakulte)

Cena kurzu:

40 € /semester
(platba formou poštovej poukážky alebo prevodom na účet)

Poznámka:

v prípade záujmu sa kurz uskutoční aj pre externých študentov

Prihlásiť sa môžete priamo na zápise u referentky študijného oddelenia,
alebo mailom na adrese slavkaslsn@gmail.com
Ostatné informácie o LEGAL ENGLISH priebežne sledujte
na internetovej stránke Právnickej fakulty TU.

