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   Seminarii de Limba Engleză pentru Profesionişti 

 

Pyramid şi-a început activitatea în Germania şi Marea Britanie, ulterior încheind 

acorduri de parteneriat cu 16 state din Europa şi Asia iar în 2010 Pyramid Grup Legal 

şi-a început activitatea şi în România. 

Principalele atuuri ale companiei noastre sunt faptul ca avem o echipa  de 

formatori profesionişti, majoritatea vorbitori nativi de limbă engleză, care au experienţă 

în domeniul juridic şi de afaceri, oferim cursuri concepute pentru a spori încrederea şi 

eficienţa în utilizarea limbii engleze de specialitate si metode moderne de predare, 

incluzând ateliere de lucru interactive, studii de caz practice, aplicaţii online. Formatorii 

nostri sustin seminarii si cursuri de limba engleza juridica la nivel international. 

 

Pyramid Group Legal 

Seminariile si cursurile de limbă engleză juridica se axează în special pe 

terminologie specifică, elemente de sintaxă, discurs analitic şi sunt menite să faciliteze 

comunicarea în diferite situaţii: participarea la conferinţe internaţionale, negocierea, 

colaborarea cu diferiţi parteneri străini, documentarea (consultarea literaturii de 

specialitate, discuţii, interviuri, dezbateri), elaborarea unor documente, relaţionarea cu 

clienţi, colegi sau superiori de altă naţionalitate, participarea la stagii de pregatire 

profesională în străinătate. 

Cursurile şi seminariile de limbă engleză juridică se adresează profesioniştilor din 

domeniul ştiinţelor juridice (avocaţi, procurori, judecători, notari, consilieri juridici, dar şi 

studenţilor facultăţilor de drept) şi se axează pe diferitele nevoi de învăţare ale fiecărui 

grup în parte, ceea ce presupune o diseminare mai bună a rezultatelor procesului de 

învăţare. Totodată, această centrare directă pe nevoile individului atrage de la sine şi 

activităţi în care participanţii se confruntă cu situaţii reale din domeniul respectiv.  

Cursurile special concepute pentru studentii facultatilor de drept au in vedere 

pregatirea acestora pentru examenul International Legal English Certificate, recunoscut 

de majoritatea firmelor de avocatura din Romania si strainatate.  
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Cursuri de limba engleză juridică 

1. Introducere în Limba Engleză Juridică – 60 ore 

Cursul se adreseaza participanţilor cu un nivel mediu de limbă engleză şi oferă 

un program complex de studiu în care sunt incluse cele mai importante aspecte din 

dreptul naţional si internaţional. În timpul seminarului cursanţii vor avea posibilitatea de 

a asimila terminologie specifică, de a susţine diferite discursuri, de a face prezentari, de 

a participa la studii de caz, de a comunica în scris în domenii precum: dreptul comercial, 

dreptul civil (obligaţii şi contracte), dreptul mediului, dreptul familiei, dreptul muncii, 

dreptul proprietăţii intelectuale, dreptul concurenţei, dreptul penal.  

 

2. Limba Engleză Juridică Internaţională – 80 ore 

Cursul îi pregateşte pe participanţi pentru susţinerea examenului Cambridge – 

International Legal English (ILEC) şi urmăreşte tematica şi formatul cursului de 

pregătire a acestui examen publicat de Cambridge International Press şi creat de Amy 

Krois-Lindner. Detalii complete despre acest examen se găsesc pe site-ul 

http://www.legalenglishtest.org. În timpul cursului participanţii se vor familiariza cu tipurile 

de exerciţii întâlnite la examen, vor aprofunda vocabularul de specialitate în domenii 

precum: drept comercial, dreptul muncii, drept civil (contracte, dreptul mediului, dreptul 

concurenţei, dreptul internaţional 

3.  Pyramid Legal organizează şi seminarii de scurtă durată (1-2 zile) în cadrul cărora 

accentul este pus pe terminologie specifică, situaţii de comunicare şi studii de caz:  

 

 Limbajul Juridic Specific Contractelor ;  

 Procedura Insolvenţei;  

 Înfiinţarea de Societăţi Comerciale;  

 Litigii;  

 Dreptul Muncii;  

 Dreptul Proprietatii Intelectuale;  

 Negociere;  

 Etica Sociala si Competente Profesionale;  

 Drept Penal;  
 

http://www.legalenglishtest.org/
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Contact 

Tel: 0723.632.338/ 0744.945.120/ 0768.131.830 

E-mail: office@thepyramidgrup.ro  

 

mailto:office@thepyramidgrup.ro

