ЗМІСТ

Legal English. Картки для
вивчення англійських слів

Подивитись анотацію та купити на jurkniga.ua

Анотація

Legal English - професійний англійський для юристів. Набір для тих, хто знає
англійську на рівні В1-С1, але цього недостатньо для професійного
спілкування.
Вибирають ті, хто хоче працювати в міжнародних компаніях, читати
професійну літературу та нормативні акти без словника, а також легко
укладати угоди з іноземними контрагентами.
У цьому наборі 766 англійських слів і 562 приклади.
Набір карток для вивчення англійської включає: 500 карток, коробка для
інтервальних повторень, дорожній футляр і збірник ігор.
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Legal English (рівень В1-С1) - професійна англійська для юристів. У цьому наборі слова,
юридичні терміни та речення, які важливо знати для роботи з іноземними компаніями,
складання договорів та нормативних актів англійською.
5 причин обрати картки від English Student:
●
●
●
●
●

Вивчай! Нові слова відповідно до свого рівня та середовища застосування
Запам’ятовуй! 95% інформації методом інтервальних повторень
Розвивай! Пам’ять за допомогою регулярного повторення
Практикуй! Розмовну англійську під час гри в настільні ігри
Перевіряй! Картками знання дітей або студентів

До набору входить:
●
●
●
●

500 карток з англійськими словами та прикладами
коробка для навчання методом інтервальних повторень
дорожній футляр для зручного користування
збірка ігор для інтерактивного навчання

Держава

На роботі

Розслідування

Посади

Документація

Судовий процес

Парламент

Економіка

Злочини та злочинці

Законодавство

Бізнес

Покарання

Юридичні відносини

Конфлікти

У в’язниці

Legal English (уровень В1-С1) - профессиональный английский для юристов. В этом наборе
слова, юридическая терминология и предложения, которые важно знать для работы с
иностранными компаниями, составления договоров и актов на английском.
В набор входит:
●
●
●
●

500 карточек с английскими словами
коробка для обучения методом интервальных повторений
дорожный футляр для удобного пользования
сборник игр для интерактивного обучения

Государство

На работе

Расследование

Должности

Документация

Судебный процесс

Парламент

Экономика

Преступления и
преступники

Законодательство

Бизнес

Наказания

Юридические отношения

Конфликты

В тюрьме

Книги, які можуть вас зацікавити

Business English.
Картки для вивчення
англійських слів

Зразки документів з
приватного права
(цивільне, сімейне,
житлове, трудове,
земельне,
цивільно-процесуальне
та
господарсько-процес
уальне...

Зразки документів з
публічного права
(кримінальне право та
процес,
адміністративне право
та процес)

Логіка для юристів.
Навчальний посібник
для підготовки до
іспитів

Господарський
процесуальний кодекс
України

Цивільний
процесуальний кодекс
України. Алерта

Перейти до галузі права
Иностранный язык для юристов

