
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W
CERTYFIKOWANYM WEEKENDOWYM 

SZKOLENIU ONLINE PT.
ACADEMIC WRITING IN ENGLISH MADE PAINLESS!

DLA PRZEDSTAWICIELI NAUK PRAWNYCH 
I INNYCH NAUK SPOŁECZNYCH 

www.cfaspoland.org



Center For American Studies działające we współpracy z Uniwersytetem im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w
intensywnym i certyfikowanym weekendowym szkoleniu prowadzonym przez native
speakera-naukowca z USA (absolwent George Mason University) pt. Academic
Writing in English Made Painless!

Cel szkolenia jest prosty: opanują Państwo umiejętność skutecznego przekazywania
naukowych idei poprzez teksty pisane (np. książki, eseje, artykuły). Nauczą się
Państwo jak opanować sztukę pisania akademickiego w języku angielskim, obejmując
gramatykę, budowanie zdań i wypracowywanie stylu, a także zostaną wyjaśnione
Państwu najczęstsze błędy i sposoby na ich uniknięcie!

Szkolenie rozpoczyna się w piątek o godz. 18.00 (23 kwietnia), zaś kończy w niedzielę
popołudniu o godz. 15.30 (25 kwietnia). Tym samym umożliwia udział osobom
pracującym w tygodniu. 

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu 
Academic Writing in English Made Painless!?

Zrozumiesz jak pisać po angielsku poprawnie i przekonująco jako prawnik-
naukowiec
Opanujesz akademicki angielski jako sposób myślenia (a nie zestaw suchych
formułek)
Zyskasz lepsze zrozumienie angielskiego języka akademickiego, co sprawi, że
poczujesz się bardziej kreatywny w swojej prawniczej pracy publikacyjnej
Poznasz pułapki akademickiego pisania na przykładzie realnych tekstów
naukowych (w tym tekstów z anglojęzycznych czasopism prawnicznych) 

Ponieważ nasze certyfikowane szkolenie Academic Writing in English Made Painless!  
ma ściśle praktyczny i synchroniczny charakter (kontakt w czasie rzeczywistym
pozwoli rozwiać na bieżąco wszystkie wątpliwości oraz przeprowadzić dyskusję  nad
omawianymi tekstami). 

Poniższy dokument prezentuje szczegółowe
treści szkolenia, które przygotowaliśmy na
podstawie dotychczasowego doświadczenia
i potrzeb stawianym naukowcom w zakresie
przekazywania naukowych idei poprzez
teksty pisane. Jeśli cokolwiek okaże się
niejasne, śmiało mogą się Państwo z nami
kontaktować – dane kontaktowe znajdują
się na ostatniej stronie zaproszenia!



WYSOCE PRAKTYCZNY 
PROGRAM SZKOLENIA

𝑫𝒂𝒚 𝑰. 𝘼𝙘𝙖𝙙𝙚𝙢𝙞𝙘 𝙒𝙧𝙞𝙩𝙞𝙣𝙜 𝙄
(Piątek 18.00 - 20.15)
A. Overview of English vs Polish Cases
and all the English tenses
B. Diagraming sentence to visualize
the English language
C. The deadly sins of writing in
English for Polish native speakers,
with concrete examples

𝑫𝒂𝒚 𝑰𝑰. 𝘼𝙘𝙖𝙙𝙚𝙢𝙞𝙘 𝙒𝙧𝙞𝙩𝙞𝙣𝙜 𝙄𝙄
(Sobota 10.30 - 15.30)
A. Overview of various different types
of writing (formal writing vs informal
writing) and differences between
British vs American English (formally
and informally)
B. Concrete examples and groupwork
– spotting errors and editing real-life
works of native and non-native
English speakers

𝑫𝒂𝒚 𝑰𝑰𝑰. 𝘼𝙘𝙖𝙙𝙚𝙢𝙞𝙘 𝙒𝙧𝙞𝙩𝙞𝙣𝙜 𝙒𝙤𝙧𝙠𝙨𝙝𝙤𝙥
+ DARMOWY DRAFT
ASSESSMENT
(Niedziela 10.30 - 15.30)
Będzie to sesja praktyczna kursu,
w ramach której będziemy
pracować na tekście naukowym
nad którym Ty sam/a osobiście
pracowałeś/aś (jeśli zdecydujesz
się nam taki nadesłać). W ramach
tej sesji, prowadzący oraz reszta
grupy zaopiniują tekst oraz
dokonają niezbędnych poprawek.
Prowadzący przedstawi również
kilka własnych tekstów jako
przykłady i zademonstruje
dlaczego napisał je w taki, a nie
inny sposób: jaką publiczność
próbował przyciągnąć, w których
miejscach próbował być
prowokacyjny, a których jedynie
relacjonował ustalony stan
badań, itd. Prowadzący poprosi
uczestników, aby wyszukali błędy
w przedstawionych tekstach,
opierając sie na wiedzy zdobytej
podczas poprzednich sesji kursu
"Academic Writing in English
Made Painless!"



NASZ PROWADZĄCY

 

J. PATRICK HIGGINS 

Pan J. Patrick Higgins (USA) jest
interdyscyplinarnym naukowcem
zajmującym się problemami ze styku
prawa, ekonomii i nauk politycznych. 
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. 

Pan Higgins jest także autorem wielu
naukowych tekstów prawniczych. Swoje
wieloletnie doświadczenie z językiem
akademickim zawdzięcza również
pracom nad redakcją anglojęzycznych
książek i artykułów prawniczych oraz
korektom niezliczonych tekstów z
zakresu nauk społecznych. 



FORMAT I JĘZYK SZKOLENIA

Internetowy format szkolenia prowadzonego za pośrednictwem
aplikacji Microsoft Teams sprawia, że jest ono idealnym
rozwiązaniem dla tych, którzy są zajęci pracą w ciągu tygodnia. 

Językiem szkoleniowym Academic Writing in English Made
Painless! – z uwagi na narodowość prowadzącego (USA) – jest
wyłącznie język angielski. Sugerowany poziom wyjściowy
uczestnika to B1/B2.

Certyfikat

Wszystkie nasze szkolenia – w tym szkolenie Academic Writing in
English Made Painless! – są oficjalnie certyfikowane. 

Każdy uczestnik otrzyma cyfrowy certyfikat opatrzony podpisem
Prezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. Akademickich Center For
American Studies (cyfrowy certyfikat w formacie PDF można
następnie wykorzystać do samodzielnego wydruku, umieszczenia
na portalu LinkedIn czy aplikowania na rozmaite stanowiska
pracy).



JAK ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

W celu rejestracji, prosimy o wypełnienie następującego formularza:
https://forms.gle/KiJVeM1EqsP6MTs99 (nie przyjmujemy zgłoszeń drogą
mailową). 

Ze względu na wysoce praktyczny charakter szkolenia jesteśmy niestety
zmuszeni ograniczyć liczbę uczestników, więc rejestracji będziemy
dokonywać na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy". 

Ostateczny termin zgłoszeń: godz. 23:59, 14 kwietnia 2021.

JAKI JEST KOSZT UDZIAŁU JEDNEJ
OSOBY W SZKOLENIU?

Opłata promocyjna: 259 PLN 
(tylko w razie rejestracji przed godz. 23.59 7 kwietnia 2021) 

 
 

Standardowa opłata: 399 PLN

 PYTANIA?
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 do nas wiadomości na Facebooku bądź skierowanie do nas maila:
office@cfaspoland.org.

Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia online!
 
 
 
 

Łukasz Darby Bartosik, LL.M.
Prezes Center For American Studies

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FKiJVeM1EqsP6MTs99%3Ffbclid%3DIwAR3CayNtl18l1tdihDxEKv0TSylC2hKhnuipkIzr1xU1mYRN07nxTrj9_No&h=AT33xoinZFe9K4MJAQMM_lxkFMeZH2scK9vpBNKgpTqlRY0yDONtFmQ89wBIPO6AgGvHVxiUBcWxdbe9dE4620j0jVqUCSp8j0h9fSYDXOqkbtDgeAp_cIw_dA0x9biC-rtN&__tn__=q&c[0]=AT2QlPeHrMwjdPjDHisZjICDAOUrWwNhN2Rj4bXRlZ0p1cfPClLt8nf0936Wr2DnSCMGZfxNQ5dGgoPAiUPZTtInUnwzBzA4HpjtBQRRWgZ6jCOswyc22x4TI9FONjjGrZ8-p5ijzLfTLHPDUIvuCONDLyEjlGyJPWgjSdbsdAmziOYLrQ

