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Zaproszenie do udziału w  

intensywnym weekendowym szkoleniu online pt. 

Legal English for Scholars Made Easy! 
 
 

 

   

 

Center For American Studies (CFAS) działające we współpracy z Wydziałem 

Prawa i Administracji UAM w Poznaniu ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału 

w intensywnym szkoleniu dla prawników i aplikantów prowadzonym przez native 

speakera z USA: Legal English for Scholars Made Easy! 
 

Szkolenie Legal English for Scholars Made Easy! rozpoczyna się w piątek 

22 stycznia listopada o godz. 18.00, zaś kończy w niedzielę 24 stycznia o godz. 

15.30. Język szkolenia to język angielski. 
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Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu  
Legal English for Scholars Made Easy? 

 

Ponieważ szkolenie prowadzone jest przez native speakera (USA) i ma ściśle 

praktyczny i interaktywny charakter dostosowany do potrzeb prawników 

realizujących się także na gruncie naukowym.  

 

Także prawnicy, którzy na co dzień nie pracują jako badacze w środowisku 

akademickim mogą skorzystać na poprawie swoich umiejętności z zakresu pisania 

naukowych artykułów prawniczych i wniosków o granty, analizowaniu historycznych i 

współczesnych tekstów prawnych w języku angielskim oraz poszerzaniu swojego 

słownictwa prawniczego. 

 

Jako uczestnik szkolenia: 

ü Zrozumiesz różne rodzaje prawniczego pisania w środowisku akademickim i 

około-akademickim 

ü Opanujesz zasady posługiwania się łacińską terminologią w anglojęzycznym 

pisaniu prawniczym 

ü Poprawisz swoje słownictwo prawnicze niezbędne w ramach formalnej 

argumentacji 

ü Rozwiniesz zestaw umiejętności i technik, które pomogą Ci przenieść swoje 

anglojęzyczne pisanie prawnicze na wyższy poziom profesjonalizmu i naukowości 

ü Zdobędziesz pewność siebie w anglojęzycznym pisaniu artykułów do czasopism 

prawniczych, rozdziałów w prawniczych książkach, glos oraz komentarzy 

ü Będziesz wiedział, jak uniknąć najczęstszych pułapek (akademickiego) pisania 

prawniczego w języku angielskim 

ü Dowiesz się, jak pisać wnioski o (prawnicze) granty w języku angielskim 

ü Zrozumiesz, jak analizować trudne anglojęzyczne teksty prawne i prawnicze  

 

 

 

!"#$%& '()*+"%,-" '($.()/ #,*$0&-1) 

 
Day 1. Legal Terminology Seminar  
A. Developing Vocabulary for Formal Legal Argumentation 

B. Latin Legal Terms (overview and how to use them) 

C. Case Studies (improving reading comprehension of legal documents) 
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Day 2. Legal Writing Seminar  
A. Word-stock (how to expand vocabulary and how to make your legal writing shine) 

B. Morphology in Legal Writing  

C. Syntax in Legal Writing 

D. Semantics in Legal Writing 

E. Avoiding Common Traps of Legal Writing in English 

 

Day 3. Legal Writing and Reading Seminar 
A. Academic Legal Writing (types of legal writing and knowing your audience) 

B. Grant Writing 

C. Law Journals (writing legal research papers) 

D. Breaking Down Difficult (Historical) Law Text 

 

 

Prowadzący 
 

Pan J. Patrick Higgins (USA) to 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. Autor wielu naukowych tekstów prawniczych. Swoje 

wieloletnie doświadczenie zawdzięcza m. in. 

pracom nad redakcją anglojęzycznych książek, 

artykułów i komentarzy do prac prawniczych. 

Określić go można też mianem 

interdyscyplinarnego naukowca, zajmuje się 

bowiem problemami ze styku prawa, ekonomii i 

nauk politycznych. 

 

Jego podejście do nauczania sprawia, że 

szkolenie Legal English for Scholars Made 
Easy! będzie zrozumiałe dla każdego, kto posiada 

podstawową znajomość języka angielskiego. 

 

 

Format i język szkolenia 
 

Internetowy format szkolenia prowadzonego za pośrednictwem aplikacji Microsoft 

Teams sprawia, że jest on idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy są zajęci pracą w 

ciągu tygodnia.  
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 Językiem szkoleniowym Legal English for Scholars Made Easy! – z uwagi na 

narodowość prowadzącego (USA) – jest język angielski.  

 

 

Certyfikat 
 

Wszystkie nasze szkolenia są oficjalnie certyfikowane. Każdy uczestnik wybiera, 

którą wersję certyfikatu (tradycyjną lub cyfrową) chce otrzymać. Certyfikat określa 

także liczbę odbytych godzin zajęć.   

 

 

Jak zarejestrować się na szkolenie? 
 

W celu zgłoszenia uczestnictwa, prosimy o wypełnienie następującego formularza: 

https://forms.gle/ANbBDungVRHzs54i9 (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". (W razie wcześniejszego przyjęcia na szkolenie, konieczne 

będzie wcześniejsze wniesienie opłaty celem rezerwacji miejsca). 

Ostateczny termin zgłoszeń: godz. 23.59, 14 stycznia 2021. 

 

 

Jaki jest koszt udziału jednej osoby w szkoleniu? 
 

Opłata promocyjna: 259 PLN (tylko w razie rejestracji przed 8 stycznia 2021) 

Standardowa opłata: 399 PLN  

 

Opłata za wysyłkę certyfikatu w wersji papierowej na terenie Polski to 20 PLN. 

Certyfikaty w wersji cyfrowej nie wiążą się z dodatkową opłatą. 

 

 

Pytania? 
 

Więcej informacji o wydarzeniu dostępne jest pod linkiem: 

https://www.facebook.com/events/2792054737708039  
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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 

wiadomości na naszej stronie 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 

 

 


