
Danske Advokaters 
uddannelser – designet 
specielt til dig

Danske Advokaters 
uddannelser – designet 
specielt til dig

Tilmeld dig og læs mere om 
vores kurser og uddannelser på 
www.advokatkurser.dk

Bestyrelsesuddannelsen
Langt fra alle ved, hvor stort arbejdet og ansvaret er, 
og hvor meget et bestyrelsesmedlem skal forholde 
sig til fra dag et. Derfor har vi udviklet bestyrelses
uddannelsen. Du får alt det, der er nødvendigt for at 
være et værdifuldt bestyrelsesmedlem. Du får konkrete 
færdigheder i økonomisk styring, strategi planlægning, 
krisestyring o.m.a.

Afholdes over  
3 moduler  
(42 lektioner)
 
 

Opstart den  
4. okt. 2016  
i København.
 
 

Pris for medl.: 
Kr. 39.000  
+ moms

Mediatoruddannelsen 
Fokus på bygge og anlægsbranchen. Mediation er kom
met for at blive og er i rivende udvikling. For advokater 
gælder det om at være en del af denne udvikling, og kom
me tidligere ind i processen – før konflikten er uløselig og 
kræver dom stolene som udvej. Du får den nyeste viden 
med hjem samt en række konkrete redskaber, som både 
kan anvendes som mediator, men også i det daglige ar
bejde med håndteringen af juridiske tvister, i kontrakts
forhandlinger og i arbejdet med lignende opgaver.

Afholdes over  
3 moduler  
(58 lektioner)

Opstart den  
6. okt. 2016  
i Fredericia

Pris for medl.:  
Kr. 35.000  
+ moms

Retssagsbehandling og procedure
Retssagsbehandling og procedure er advokaters adels
mærke og vi ved, at det er yderst vigtigt, at du altid er 
helt skarp på dette felt. Gå derfor ikke glip af denne helt 
unikke chance for at møde over 25 af landets bedste 
kapaciteter og få deres bud på relevante, klassiske og 
aktuelle problemstillinger. Eksperterne deler flittigt  
ud af deres erfaringer, så du får en masse ny viden og 
inspiration med hjem.

Afholdes over  
5 moduler  
(40 lektioner)

Opstart den  
24. okt. 2016  
i København

Pris for med l.:  
Kr. 28.000  
+ moms.

 
Ansættelsesretlig HR-uddannelse
Ansættelsesret er et kerneområde for mange advokater, 
men fremtidens advokat skal kunne meget mere end 
jura. Den gode rådgivning er oftest baseret på en blan
ding af både jura, forretningsforståelse og HR. Derfor 
har vi opbygget vores ansættelsesretlige HRuddannelse, 
så du får en tredjedel af hver. De bedste undervisere vil 
give dig et unikt sæt af nye værktøjer, der styrker dine 
kompetencer til et helt nyt niveau.

Afholdes over  
6 moduler  
(48 lektioner)
 

Opstart den  
1. feb. 2017  
i bl.a. København
 

Pris for med l.:  
Kr. 32.000  
+ moms.

 

Kan vi hjælpe dig med din planlægning?
Tag fat i os på 33 43 70 00 eller
skriv til os på service@danskeadvokater.dk

Hvem kan deltage?
Alle er velkomne til at deltage på Danske Advokaters 
kurser og uddannelser. Det vil sige, at ikke blot praktise
rende advokater, advokatfuldmægtige og administrative 
medarbejdere i advokatvirksomheder, men alle der 
finder et kursus relevant på grund af interesse, arbejds
område eller som på anden vis har indsigt i emnet eller 
skal til at have det, er velkomne.

Mange kurser vil med stort udbytte også kunne følges af 
virksomhedsjurister, studenter eller andre sagsbehand
lere i offentlige eller private virksomheder og organi
sationer. Det eneste, man vil skulle have for øje, er, at 
det høje faglige niveau fordrer den fornødne juridiske 
indsigt.

Flere kurser udbydes i samarbejde med andre organisa
tioner og foreninger, så der er stor mulighed for at dyrke 
netværk og kontakter.

Dorte Carlsson
Kursuschef

dca@danskeadvokater.dk
33 43 70 08

Tilmeld dig og læs mere om uddannelserne på 
www.advokatkurser.dk

Tilmeld dig og læs mere om uddannelserne på 
www.advokatkurser.dk
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Sidste chance  
Tilmeld  
dig nu!

Kurser og  
uddannelser
2016/17
– fordi viden forpligter

Ny markeds- 
 føringslov fra et  

dansk og EU-retligt 
perspektiv

Hør om de mange  
kommende ændringer  
fra to af specialisterne  
fra  ekspertudvalget,  

d. 24. okt. 2016



Mødedato Kursus  Lektioner X

29092016 Mangler – andelsboliger og ejerboliger 7

30092016 Kongres 2016 8

03102016 Praktisk boliglejeret 6

04102016 Udvidet fogedret – specialist 7

04102016 Kontrakter for ikkejurister 7

05102016 Ejendomshandel – basis 13

06102016 Bobestyrer i solvente dødsboer 7

07102016 Bobestyrer i insolvente dødsboer 6

10102016 Konkurrencebegrænsninger i ansættelsesretten 
– den nye lov om ansættelsesklausuler 4

10102016 Selskabsret – specialist 13

11102016 Processpil – masterclass i procedure 4

11102016 Få styr på de skatteretlige regler ved køb og salg 
af fast ejendom – Aarhus 7

11102016 Personskadeerstatning – specialist 15

12102016 Rådgivning til private om projektkøb  
–  typehuse, ejer og andelslejligheder 7

12102016 Moms i konkursboer – webinar

13102016 HR & persondata 7

13102016 Syn og skøn 7

13102016 Bestyrelses og direktionsansvaret  
– nyeste tendenser i teori og praksis 7

13102016 Har du styr på, hvordan du rådgiver om  
digital arv? – Horsens 3

14102016 Rådgivning om udenlandsk arbejdskraft 6

24102016 Ny markedsføringslov fra et dansk og  
EUretligt perspektiv 7

25102016 EUForordning om persondata  
– nye strammere regler 7

26102016 Opnå bedre ressourceanvendelse og  
effektivitet i sagsbehandlingen 21

26102016 Kriminelle miljøer og socialisering 4

27102016 Insolvensret – specialist – Vejen 7

27102016 Højesteretssag – for procedører 7

28102016 Tvangsauktioner – specialist 7

31102016 Konkurs AZ 14

31102016 Digital tinglysning – Workshop del 2 3

Notér her – kursuslektioner 

Mødedato Kursus  Lektioner X

01112016 Inkasso for viderekomne  – Persondatabeskyttelse 7

01112016 Har du styr på, hvordan du rådgiver om digital arv? 3

02112016 Boliglejeret – udvalgte emner – med de nye regler 7

03112016 Juridisk engelsk – specialist 7

03112016 EUForordning om persondata  
– nye strammere regler – Aarhus 7

07112016 Den digitale retsproces – praktisk brug af ny 
sagsportal 7

08112016 Inkasso for viderekomne  
– Persondatabeskyttelse – Aarhus 7

09112016 Digital tinglysning – Step by step 6

09112016 Den nye danske udbudslov 7

09112016 Gældssanering – specialist – Vejen 7

09112016 Drafting & Negotiating International Contracts 14

10112016 Fremtidsfuldmagter – nye regler – Aarhus 3

10112016 Bliv bedre til at drive personligt lederskab  
som advokat 7

10112016 Kontrakter – Aarhus 7

11112016 Hvidvaskloven – nye regler – Aarhus 4

11112016 Ansættelsesret på engelsk 3

15112016 Virksomhedsoverdragelsesloven 7

15112016 Fremtidsfuldmagter – nye regler 3

15112016 Ejendomshandel – specialist – Vejen 7

16112016 Forældelse i personskadesager 7

16112016 Stiftelse af kapitalselskaber – webinar

16112016 Det lovpligtige ejerregister – webinar

16112016 Erhvervslejeret – udvalgte emner 7

17112016 Dødsboskat og boafgifter – Odense 13

17112016 Advokatbogholderi 7

17112016 International køberet (CISG) – Wien 12

18112016 Udvisning, varetægtsfængsling og 
 friheds berøvelse af udlændinge 7

21112016 Den digitale retsproces  
– praktisk brug af ny sagsportal 7

21112016 Strafferetsplejen – nyheder – Horsens 7

22112016 Strafferetsplejen – nyheder – Roskilde 7

22112016 Udlæg og moms – webinar

Notér her – kursuslektioner 

Mødedato Kursus  Lektioner X

24112016 Skilsmissesager AZ – for unge rådgivere 10

24112016 Gældssanering – specialist 7

28112016 Hurtiglæsning 3

28112016 Hvidvaskloven – nye regler 4

28112016 Strafferet – specialist 7

29112016 Den digitale retsproces – praktisk brug af ny 
sagsportal 7

30112016 Virksomhedsstruktur 14

30112016 Fast ejendom i konkursboer – specialist  
– Horsens 7

01122016 Ændringer i kapitalselskaber – webinar

01122016 Kapitalforhøjelser og nedsættelser – webinar

02122016 Mediator – Konference – Fredericia 6

06122016 Testamenter og ægtepagter – for unge rådgivere 7

06122016 Retssager – specialist – Aarhus 7

07122016 Digital tinglysning – Opdatering – Aarhus 6

08122016 EU og ophavsret 4

12122016 EUret i praksis – for alle 7

13122016 Virksomhedsetablering – for unge rådgivere 14

14122016 Jura og retorik – overbevisningens kunst 7

15122016 Den digitale retsproces – praktisk brug af ny 
sagsportal – Aarhus 7

2017

18012017 Skriv godt dansk – specialist 6

19012017 Planret – AZ 7

20012017 Familiesammenføring 7

25012017 Boliglejeret – kontrakten – med de nye regler 7

25012017 Regnskab og repartition i dødsboer 7

31012017 Byggeriet – udbud og nye samarbejdsformer 7

01022017 Praktisk familieret – best practice vedr. bodeling 7

06022017 Procesbevillingsnævnets meddelelser af 
 appeltilladelser 7

07022017 Lønmodtagere i insolvente virksomheder  
– ny lovgivning 7

09022017 Familie og arveret – basis 7

27022017 Fugt og skimmelsvampesager i  
udlejningsejendomme 3

Notér her – kursuslektioner 

Mødedato Kursus  Lektioner X

28022017 Fagligt dilemma – Bestyrelsen:  
Ansvar, adfærd og konsekvenser 7

01032017 Erhvervslejeret – kontrakten – Aarhus 7

02032017 Selskabsret 7

07032017 Bevisret 7

08032017 Den nye ferielov 7

08032017 Entrepriseret 14

09032017 Familie og arveret – specialist 7

13032017 Aktuel immaterialret 7

14032017 Udbud med forhandling i praksis 7

15032017 Planret – udvidet 7

15032017 Ikke – diskrimination 7

16032017 Personskadeerstatning AZ 7

23032017 Statsstøtte i praksis – praktiske redskaber  
og løsningsmuligheder 7

29032017 Introduktion til udbudsretten 7

25042017 Juridisk tysk – specialist – Aarhus 7

26042017 Boliglejeret og bevisspørgsmål 4

08052017 Civilprocessen – nyheder – Horsens 7

15052017 Civilprocessen – nyheder – Roskilde 7

17052017 Ansættelsesretlige nyheder 7

18052017 Den nye danske udbudslov 7

18052017 Selskabsret – basis 7

23052017 Personskadeproces og Retslægerådet 7

30052017 Kontrakter 7

01062017 Soft skills in Mediation 14

06062017 Virksomhedsoverdragelsesloven 7

05092017 Bliv den ’betroede rådgiver’ og skab  
bedre forretning! 18

14092017 Personskadeerstatning – brush up 7

26092017 Sygefravær – med de nye regler 7

27102017 Vidneafhøring – strafferetligt og civilretligt 7

09112017 Direktørret og direktørkontrakten 7

Præsentationsteknik  E-learning 3

Selskabsret  2013 reformen  E-learning 3

De nye advokatetiske regler  E-learning 4

Notér her – kursuslektioner 

Kursuslektioner  i alt

Danske Advokaters 
uddannelser – designet 
specielt til dig

Voldgiftsdommeruddannelsen
Voldgiftsdommeruddannelsen er en solid platform for 
dig, der har erfaring som partsrepræsentant i vold
giftssager, og som ønsker at kvalificere dig som vold
giftsdommer. Alle faser i en voldgift gennemgås inkl. 
arbejdet i både nationale og internationale voldgifter.
Undervisningsformen veksler mellem foredrag, diskus
sioner og øvelser, hvor deltagerne prøver kræfter som 
voldgiftsdommere.

Afholdes over  
3 moduler  
(40 lektioner)
 

Opstart den  
6. feb. 2017  
i København – 
modul 3 i Paris. 

Pris for medl.: 
Kr. 35.000  
+ moms

Kom på venteliste til ...

Mediatoruddannelse 2017
Bliv en del af udviklingen og få del i det store nye marked! 
Hør mere, kontakt Eva Horskjær på 
eho@danskeadvokater.dk eller 33 43 70 27.
 
Law firm management 2017
Hvordan bliver du en succesfuld leder? 
Hør mere,  kontakt Linda Pedersen på  
lpe@danskeadvokater.dk eller 33 43 70 25.
 
Young talented lawyers 2017
”Hvis alle hele tiden bliver udfordret og udviklet, bliver 
din virksomhed mere succesrig!”. 
Hør mere, kontakt Linda Pedersen på  
lpe@danskeadvokater.dk eller 33 43 70 25.

””Danske Advokaters kurser er af bedste kvalitet”

”Som altid er det godt at blive skubbet til, så 
man udvikler sig”

Sagt om vores kurser

””Enhver der beskæftiger sig med bestyrelses
arbejde burde tage denne uddannelse”

”Et inspirerende og afvekslende forløb på højt 
fagligt niveau og med værdifuld erfarings
udveksling.”

Sagt om Bestyrelsesuddannelsen

”
”

”Det er ubetinget et af de bedste kursusforløb, 
som jeg nogensinde har deltaget i. Det faglige 
indhold, undervisningsformen, rammerne etc. 
er helt i top!”

Sagt om Mediatoruddannelsen

”Man kan stole på Danske Advokaters 
 kursuspoint”

Sagt om vores kurser

2016

Dine kursuslektioner

Planlæg din efteruddannelse

Vi kan hjælpe dig med at se, hvor mange kursuslektioner, 
du har taget gennem Danske Advokater. Du skal blot 
logge ind på www.danskeadvokater.dk, og klikke på ’Mine 
kurser’, så får du vist alle de kurser og arrangementer,  
du har deltaget i hos os.

Tilmeld dig og læs mere om uddannelserne på www.advokatkurser.dk

NYT

NYT
NYT

NYT

NYT

NYT

NYT

NYT

NYT

NYT



Mødedato Kursus  Lektioner X

29092016 Mangler – andelsboliger og ejerboliger 7

30092016 Kongres 2016 8

03102016 Praktisk boliglejeret 6

04102016 Udvidet fogedret – specialist 7

04102016 Kontrakter for ikkejurister 7

05102016 Ejendomshandel – basis 13

06102016 Bobestyrer i solvente dødsboer 7

07102016 Bobestyrer i insolvente dødsboer 6

10102016 Konkurrencebegrænsninger i ansættelsesretten 
– den nye lov om ansættelsesklausuler 4

10102016 Selskabsret – specialist 13

11102016 Processpil – masterclass i procedure 4

11102016 Få styr på de skatteretlige regler ved køb og salg 
af fast ejendom – Aarhus 7

11102016 Personskadeerstatning – specialist 15

12102016 Rådgivning til private om projektkøb  
–  typehuse, ejer og andelslejligheder 7

12102016 Moms i konkursboer – webinar

13102016 HR & persondata 7

13102016 Syn og skøn 7

13102016 Bestyrelses og direktionsansvaret  
– nyeste tendenser i teori og praksis 7

13102016 Har du styr på, hvordan du rådgiver om  
digital arv? – Horsens 3

14102016 Rådgivning om udenlandsk arbejdskraft 6

24102016 Ny markedsføringslov fra et dansk og  
EUretligt perspektiv 7

25102016 EUForordning om persondata  
– nye strammere regler 7

26102016 Opnå bedre ressourceanvendelse og  
effektivitet i sagsbehandlingen 21

26102016 Kriminelle miljøer og socialisering 4

27102016 Insolvensret – specialist – Vejen 7

27102016 Højesteretssag – for procedører 7

28102016 Tvangsauktioner – specialist 7

31102016 Konkurs AZ 14

31102016 Digital tinglysning – Workshop del 2 3

Notér her – kursuslektioner 

Mødedato Kursus  Lektioner X

01112016 Inkasso for viderekomne  – Persondatabeskyttelse 7

01112016 Har du styr på, hvordan du rådgiver om digital arv? 3

02112016 Boliglejeret – udvalgte emner – med de nye regler 7

03112016 Juridisk engelsk – specialist 7

03112016 EUForordning om persondata  
– nye strammere regler – Aarhus 7

07112016 Den digitale retsproces – praktisk brug af ny 
sagsportal 7

08112016 Inkasso for viderekomne  
– Persondatabeskyttelse – Aarhus 7

09112016 Digital tinglysning – Step by step 6

09112016 Den nye danske udbudslov 7

09112016 Gældssanering – specialist – Vejen 7

09112016 Drafting & Negotiating International Contracts 14

10112016 Fremtidsfuldmagter – nye regler – Aarhus 3

10112016 Bliv bedre til at drive personligt lederskab  
som advokat 7

10112016 Kontrakter – Aarhus 7

11112016 Hvidvaskloven – nye regler – Aarhus 4

11112016 Ansættelsesret på engelsk 3

15112016 Virksomhedsoverdragelsesloven 7

15112016 Fremtidsfuldmagter – nye regler 3

15112016 Ejendomshandel – specialist – Vejen 7

16112016 Forældelse i personskadesager 7

16112016 Stiftelse af kapitalselskaber – webinar

16112016 Det lovpligtige ejerregister – webinar

16112016 Erhvervslejeret – udvalgte emner 7

17112016 Dødsboskat og boafgifter – Odense 13

17112016 Advokatbogholderi 7

17112016 International køberet (CISG) – Wien 12

18112016 Udvisning, varetægtsfængsling og 
 friheds berøvelse af udlændinge 7

21112016 Den digitale retsproces  
– praktisk brug af ny sagsportal 7

21112016 Strafferetsplejen – nyheder – Horsens 7

22112016 Strafferetsplejen – nyheder – Roskilde 7

22112016 Udlæg og moms – webinar

Notér her – kursuslektioner 

Mødedato Kursus  Lektioner X

24112016 Skilsmissesager AZ – for unge rådgivere 10

24112016 Gældssanering – specialist 7

28112016 Hurtiglæsning 3

28112016 Hvidvaskloven – nye regler 4

28112016 Strafferet – specialist 7

29112016 Den digitale retsproces – praktisk brug af ny 
sagsportal 7

30112016 Virksomhedsstruktur 14

30112016 Fast ejendom i konkursboer – specialist  
– Horsens 7

01122016 Ændringer i kapitalselskaber – webinar

01122016 Kapitalforhøjelser og nedsættelser – webinar

02122016 Mediator – Konference – Fredericia 6

06122016 Testamenter og ægtepagter – for unge rådgivere 7

06122016 Retssager – specialist – Aarhus 7

07122016 Digital tinglysning – Opdatering – Aarhus 6

08122016 EU og ophavsret 4

12122016 EUret i praksis – for alle 7

13122016 Virksomhedsetablering – for unge rådgivere 14

14122016 Jura og retorik – overbevisningens kunst 7

15122016 Den digitale retsproces – praktisk brug af ny 
sagsportal – Aarhus 7

2017

18012017 Skriv godt dansk – specialist 6

19012017 Planret – AZ 7

20012017 Familiesammenføring 7

25012017 Boliglejeret – kontrakten – med de nye regler 7

25012017 Regnskab og repartition i dødsboer 7

31012017 Byggeriet – udbud og nye samarbejdsformer 7

01022017 Praktisk familieret – best practice vedr. bodeling 7

06022017 Procesbevillingsnævnets meddelelser af 
 appeltilladelser 7

07022017 Lønmodtagere i insolvente virksomheder  
– ny lovgivning 7

09022017 Familie og arveret – basis 7

27022017 Fugt og skimmelsvampesager i  
udlejningsejendomme 3

Notér her – kursuslektioner 

Mødedato Kursus  Lektioner X

28022017 Fagligt dilemma – Bestyrelsen:  
Ansvar, adfærd og konsekvenser 7

01032017 Erhvervslejeret – kontrakten – Aarhus 7

02032017 Selskabsret 7

07032017 Bevisret 7

08032017 Den nye ferielov 7

08032017 Entrepriseret 14

09032017 Familie og arveret – specialist 7

13032017 Aktuel immaterialret 7

14032017 Udbud med forhandling i praksis 7

15032017 Planret – udvidet 7

15032017 Ikke – diskrimination 7

16032017 Personskadeerstatning AZ 7

23032017 Statsstøtte i praksis – praktiske redskaber  
og løsningsmuligheder 7

29032017 Introduktion til udbudsretten 7

25042017 Juridisk tysk – specialist – Aarhus 7

26042017 Boliglejeret og bevisspørgsmål 4

08052017 Civilprocessen – nyheder – Horsens 7

15052017 Civilprocessen – nyheder – Roskilde 7

17052017 Ansættelsesretlige nyheder 7

18052017 Den nye danske udbudslov 7

18052017 Selskabsret – basis 7

23052017 Personskadeproces og Retslægerådet 7

30052017 Kontrakter 7

01062017 Soft skills in Mediation 14

06062017 Virksomhedsoverdragelsesloven 7

05092017 Bliv den ’betroede rådgiver’ og skab  
bedre forretning! 18

14092017 Personskadeerstatning – brush up 7

26092017 Sygefravær – med de nye regler 7

27102017 Vidneafhøring – strafferetligt og civilretligt 7

09112017 Direktørret og direktørkontrakten 7

Præsentationsteknik  E-learning 3

Selskabsret  2013 reformen  E-learning 3

De nye advokatetiske regler  E-learning 4

Notér her – kursuslektioner 

Kursuslektioner  i alt

Danske Advokaters 
uddannelser – designet 
specielt til dig

Voldgiftsdommeruddannelsen
Voldgiftsdommeruddannelsen er en solid platform for 
dig, der har erfaring som partsrepræsentant i vold
giftssager, og som ønsker at kvalificere dig som vold
giftsdommer. Alle faser i en voldgift gennemgås inkl. 
arbejdet i både nationale og internationale voldgifter.
Undervisningsformen veksler mellem foredrag, diskus
sioner og øvelser, hvor deltagerne prøver kræfter som 
voldgiftsdommere.

Afholdes over  
3 moduler  
(40 lektioner)
 

Opstart den  
6. feb. 2017  
i København – 
modul 3 i Paris. 

Pris for medl.: 
Kr. 35.000  
+ moms

Kom på venteliste til ...

Mediatoruddannelse 2017
Bliv en del af udviklingen og få del i det store nye marked! 
Hør mere, kontakt Eva Horskjær på 
eho@danskeadvokater.dk eller 33 43 70 27.
 
Law firm management 2017
Hvordan bliver du en succesfuld leder? 
Hør mere,  kontakt Linda Pedersen på  
lpe@danskeadvokater.dk eller 33 43 70 25.
 
Young talented lawyers 2017
”Hvis alle hele tiden bliver udfordret og udviklet, bliver 
din virksomhed mere succesrig!”. 
Hør mere, kontakt Linda Pedersen på  
lpe@danskeadvokater.dk eller 33 43 70 25.

””Danske Advokaters kurser er af bedste kvalitet”

”Som altid er det godt at blive skubbet til, så 
man udvikler sig”

Sagt om vores kurser

””Enhver der beskæftiger sig med bestyrelses
arbejde burde tage denne uddannelse”

”Et inspirerende og afvekslende forløb på højt 
fagligt niveau og med værdifuld erfarings
udveksling.”

Sagt om Bestyrelsesuddannelsen

”
”

”Det er ubetinget et af de bedste kursusforløb, 
som jeg nogensinde har deltaget i. Det faglige 
indhold, undervisningsformen, rammerne etc. 
er helt i top!”

Sagt om Mediatoruddannelsen

”Man kan stole på Danske Advokaters 
 kursuspoint”

Sagt om vores kurser

2016

Dine kursuslektioner

Planlæg din efteruddannelse

Vi kan hjælpe dig med at se, hvor mange kursuslektioner, 
du har taget gennem Danske Advokater. Du skal blot 
logge ind på www.danskeadvokater.dk, og klikke på ’Mine 
kurser’, så får du vist alle de kurser og arrangementer,  
du har deltaget i hos os.

Tilmeld dig og læs mere om uddannelserne på www.advokatkurser.dk

NYT

NYT
NYT

NYT

NYT

NYT

NYT

NYT

NYT

NYT



Mødedato Kursus  Lektioner X

29092016 Mangler – andelsboliger og ejerboliger 7

30092016 Kongres 2016 8

03102016 Praktisk boliglejeret 6

04102016 Udvidet fogedret – specialist 7

04102016 Kontrakter for ikkejurister 7

05102016 Ejendomshandel – basis 13

06102016 Bobestyrer i solvente dødsboer 7

07102016 Bobestyrer i insolvente dødsboer 6

10102016 Konkurrencebegrænsninger i ansættelsesretten 
– den nye lov om ansættelsesklausuler 4

10102016 Selskabsret – specialist 13

11102016 Processpil – masterclass i procedure 4

11102016 Få styr på de skatteretlige regler ved køb og salg 
af fast ejendom – Aarhus 7

11102016 Personskadeerstatning – specialist 15

12102016 Rådgivning til private om projektkøb  
–  typehuse, ejer og andelslejligheder 7

12102016 Moms i konkursboer – webinar

13102016 HR & persondata 7

13102016 Syn og skøn 7

13102016 Bestyrelses og direktionsansvaret  
– nyeste tendenser i teori og praksis 7

13102016 Har du styr på, hvordan du rådgiver om  
digital arv? – Horsens 3

14102016 Rådgivning om udenlandsk arbejdskraft 6

24102016 Ny markedsføringslov fra et dansk og  
EUretligt perspektiv 7

25102016 EUForordning om persondata  
– nye strammere regler 7

26102016 Opnå bedre ressourceanvendelse og  
effektivitet i sagsbehandlingen 21

26102016 Kriminelle miljøer og socialisering 4

27102016 Insolvensret – specialist – Vejen 7

27102016 Højesteretssag – for procedører 7

28102016 Tvangsauktioner – specialist 7

31102016 Konkurs AZ 14

31102016 Digital tinglysning – Workshop del 2 3

Notér her – kursuslektioner 

Mødedato Kursus  Lektioner X

01112016 Inkasso for viderekomne  – Persondatabeskyttelse 7

01112016 Har du styr på, hvordan du rådgiver om digital arv? 3

02112016 Boliglejeret – udvalgte emner – med de nye regler 7

03112016 Juridisk engelsk – specialist 7

03112016 EUForordning om persondata  
– nye strammere regler – Aarhus 7

07112016 Den digitale retsproces – praktisk brug af ny 
sagsportal 7

08112016 Inkasso for viderekomne  
– Persondatabeskyttelse – Aarhus 7

09112016 Digital tinglysning – Step by step 6

09112016 Den nye danske udbudslov 7

09112016 Gældssanering – specialist – Vejen 7

09112016 Drafting & Negotiating International Contracts 14

10112016 Fremtidsfuldmagter – nye regler – Aarhus 3

10112016 Bliv bedre til at drive personligt lederskab  
som advokat 7

10112016 Kontrakter – Aarhus 7

11112016 Hvidvaskloven – nye regler – Aarhus 4

11112016 Ansættelsesret på engelsk 3

15112016 Virksomhedsoverdragelsesloven 7

15112016 Fremtidsfuldmagter – nye regler 3

15112016 Ejendomshandel – specialist – Vejen 7

16112016 Forældelse i personskadesager 7

16112016 Stiftelse af kapitalselskaber – webinar

16112016 Det lovpligtige ejerregister – webinar

16112016 Erhvervslejeret – udvalgte emner 7

17112016 Dødsboskat og boafgifter – Odense 13

17112016 Advokatbogholderi 7

17112016 International køberet (CISG) – Wien 12

18112016 Udvisning, varetægtsfængsling og 
 friheds berøvelse af udlændinge 7

21112016 Den digitale retsproces  
– praktisk brug af ny sagsportal 7

21112016 Strafferetsplejen – nyheder – Horsens 7

22112016 Strafferetsplejen – nyheder – Roskilde 7

22112016 Udlæg og moms – webinar

Notér her – kursuslektioner 

Mødedato Kursus  Lektioner X

24112016 Skilsmissesager AZ – for unge rådgivere 10

24112016 Gældssanering – specialist 7

28112016 Hurtiglæsning 3

28112016 Hvidvaskloven – nye regler 4

28112016 Strafferet – specialist 7

29112016 Den digitale retsproces – praktisk brug af ny 
sagsportal 7

30112016 Virksomhedsstruktur 14

30112016 Fast ejendom i konkursboer – specialist  
– Horsens 7

01122016 Ændringer i kapitalselskaber – webinar

01122016 Kapitalforhøjelser og nedsættelser – webinar

02122016 Mediator – Konference – Fredericia 6

06122016 Testamenter og ægtepagter – for unge rådgivere 7

06122016 Retssager – specialist – Aarhus 7

07122016 Digital tinglysning – Opdatering – Aarhus 6

08122016 EU og ophavsret 4

12122016 EUret i praksis – for alle 7

13122016 Virksomhedsetablering – for unge rådgivere 14

14122016 Jura og retorik – overbevisningens kunst 7

15122016 Den digitale retsproces – praktisk brug af ny 
sagsportal – Aarhus 7

2017

18012017 Skriv godt dansk – specialist 6

19012017 Planret – AZ 7

20012017 Familiesammenføring 7

25012017 Boliglejeret – kontrakten – med de nye regler 7

25012017 Regnskab og repartition i dødsboer 7

31012017 Byggeriet – udbud og nye samarbejdsformer 7

01022017 Praktisk familieret – best practice vedr. bodeling 7

06022017 Procesbevillingsnævnets meddelelser af 
 appeltilladelser 7

07022017 Lønmodtagere i insolvente virksomheder  
– ny lovgivning 7

09022017 Familie og arveret – basis 7

27022017 Fugt og skimmelsvampesager i  
udlejningsejendomme 3

Notér her – kursuslektioner 

Mødedato Kursus  Lektioner X

28022017 Fagligt dilemma – Bestyrelsen:  
Ansvar, adfærd og konsekvenser 7

01032017 Erhvervslejeret – kontrakten – Aarhus 7

02032017 Selskabsret 7

07032017 Bevisret 7

08032017 Den nye ferielov 7

08032017 Entrepriseret 14

09032017 Familie og arveret – specialist 7

13032017 Aktuel immaterialret 7

14032017 Udbud med forhandling i praksis 7

15032017 Planret – udvidet 7

15032017 Ikke – diskrimination 7

16032017 Personskadeerstatning AZ 7

23032017 Statsstøtte i praksis – praktiske redskaber  
og løsningsmuligheder 7

29032017 Introduktion til udbudsretten 7

25042017 Juridisk tysk – specialist – Aarhus 7

26042017 Boliglejeret og bevisspørgsmål 4

08052017 Civilprocessen – nyheder – Horsens 7

15052017 Civilprocessen – nyheder – Roskilde 7

17052017 Ansættelsesretlige nyheder 7

18052017 Den nye danske udbudslov 7

18052017 Selskabsret – basis 7

23052017 Personskadeproces og Retslægerådet 7

30052017 Kontrakter 7

01062017 Soft skills in Mediation 14

06062017 Virksomhedsoverdragelsesloven 7

05092017 Bliv den ’betroede rådgiver’ og skab  
bedre forretning! 18

14092017 Personskadeerstatning – brush up 7

26092017 Sygefravær – med de nye regler 7

27102017 Vidneafhøring – strafferetligt og civilretligt 7

09112017 Direktørret og direktørkontrakten 7

Præsentationsteknik  E-learning 3

Selskabsret  2013 reformen  E-learning 3

De nye advokatetiske regler  E-learning 4

Notér her – kursuslektioner 

Kursuslektioner  i alt

Danske Advokaters 
uddannelser – designet 
specielt til dig

Voldgiftsdommeruddannelsen
Voldgiftsdommeruddannelsen er en solid platform for 
dig, der har erfaring som partsrepræsentant i vold
giftssager, og som ønsker at kvalificere dig som vold
giftsdommer. Alle faser i en voldgift gennemgås inkl. 
arbejdet i både nationale og internationale voldgifter.
Undervisningsformen veksler mellem foredrag, diskus
sioner og øvelser, hvor deltagerne prøver kræfter som 
voldgiftsdommere.

Afholdes over  
3 moduler  
(40 lektioner)
 

Opstart den  
6. feb. 2017  
i København – 
modul 3 i Paris. 

Pris for medl.: 
Kr. 35.000  
+ moms

Kom på venteliste til ...

Mediatoruddannelse 2017
Bliv en del af udviklingen og få del i det store nye marked! 
Hør mere, kontakt Eva Horskjær på 
eho@danskeadvokater.dk eller 33 43 70 27.
 
Law firm management 2017
Hvordan bliver du en succesfuld leder? 
Hør mere,  kontakt Linda Pedersen på  
lpe@danskeadvokater.dk eller 33 43 70 25.
 
Young talented lawyers 2017
”Hvis alle hele tiden bliver udfordret og udviklet, bliver 
din virksomhed mere succesrig!”. 
Hør mere, kontakt Linda Pedersen på  
lpe@danskeadvokater.dk eller 33 43 70 25.

””Danske Advokaters kurser er af bedste kvalitet”

”Som altid er det godt at blive skubbet til, så 
man udvikler sig”

Sagt om vores kurser

””Enhver der beskæftiger sig med bestyrelses
arbejde burde tage denne uddannelse”

”Et inspirerende og afvekslende forløb på højt 
fagligt niveau og med værdifuld erfarings
udveksling.”

Sagt om Bestyrelsesuddannelsen

”
”

”Det er ubetinget et af de bedste kursusforløb, 
som jeg nogensinde har deltaget i. Det faglige 
indhold, undervisningsformen, rammerne etc. 
er helt i top!”

Sagt om Mediatoruddannelsen

”Man kan stole på Danske Advokaters 
 kursuspoint”

Sagt om vores kurser

2016

Dine kursuslektioner

Planlæg din efteruddannelse

Vi kan hjælpe dig med at se, hvor mange kursuslektioner, 
du har taget gennem Danske Advokater. Du skal blot 
logge ind på www.danskeadvokater.dk, og klikke på ’Mine 
kurser’, så får du vist alle de kurser og arrangementer,  
du har deltaget i hos os.

Tilmeld dig og læs mere om uddannelserne på www.advokatkurser.dk

NYT

NYT
NYT

NYT

NYT

NYT

NYT

NYT

NYT

NYT

Mødedato Kursus  Lektioner X

29092016 Mangler – andelsboliger og ejerboliger 7

30092016 Kongres 2016 8

03102016 Praktisk boliglejeret 6

04102016 Udvidet fogedret – specialist 7

04102016 Kontrakter for ikkejurister 7

05102016 Ejendomshandel – basis 13

06102016 Bobestyrer i solvente dødsboer 7

07102016 Bobestyrer i insolvente dødsboer 6

10102016 Konkurrencebegrænsninger i ansættelsesretten 
– den nye lov om ansættelsesklausuler 4

10102016 Selskabsret – specialist 13

11102016 Processpil – masterclass i procedure 4

11102016 Få styr på de skatteretlige regler ved køb og salg 
af fast ejendom – Aarhus 7

11102016 Personskadeerstatning – specialist 15

12102016 Rådgivning til private om projektkøb  
–  typehuse, ejer og andelslejligheder 7

12102016 Moms i konkursboer – webinar

13102016 HR & persondata 7

13102016 Syn og skøn 7

13102016 Bestyrelses og direktionsansvaret  
– nyeste tendenser i teori og praksis 7

13102016 Har du styr på, hvordan du rådgiver om  
digital arv? – Horsens 3

14102016 Rådgivning om udenlandsk arbejdskraft 6

24102016 Ny markedsføringslov fra et dansk og  
EUretligt perspektiv 7

25102016 EUForordning om persondata  
– nye strammere regler 7

26102016 Opnå bedre ressourceanvendelse og  
effektivitet i sagsbehandlingen 21

26102016 Kriminelle miljøer og socialisering 4

27102016 Insolvensret – specialist – Vejen 7

27102016 Højesteretssag – for procedører 7

28102016 Tvangsauktioner – specialist 7

31102016 Konkurs AZ 14

31102016 Digital tinglysning – Workshop del 2 3

Notér her – kursuslektioner 

Mødedato Kursus  Lektioner X

01112016 Inkasso for viderekomne  – Persondatabeskyttelse 7

01112016 Har du styr på, hvordan du rådgiver om digital arv? 3

02112016 Boliglejeret – udvalgte emner – med de nye regler 7

03112016 Juridisk engelsk – specialist 7

03112016 EUForordning om persondata  
– nye strammere regler – Aarhus 7

07112016 Den digitale retsproces – praktisk brug af ny 
sagsportal 7

08112016 Inkasso for viderekomne  
– Persondatabeskyttelse – Aarhus 7

09112016 Digital tinglysning – Step by step 6

09112016 Den nye danske udbudslov 7

09112016 Gældssanering – specialist – Vejen 7

09112016 Drafting & Negotiating International Contracts 14

10112016 Fremtidsfuldmagter – nye regler – Aarhus 3

10112016 Bliv bedre til at drive personligt lederskab  
som advokat 7

10112016 Kontrakter – Aarhus 7

11112016 Hvidvaskloven – nye regler – Aarhus 4

11112016 Ansættelsesret på engelsk 3

15112016 Virksomhedsoverdragelsesloven 7

15112016 Fremtidsfuldmagter – nye regler 3

15112016 Ejendomshandel – specialist – Vejen 7

16112016 Forældelse i personskadesager 7

16112016 Stiftelse af kapitalselskaber – webinar

16112016 Det lovpligtige ejerregister – webinar

16112016 Erhvervslejeret – udvalgte emner 7

17112016 Dødsboskat og boafgifter – Odense 13

17112016 Advokatbogholderi 7

17112016 International køberet (CISG) – Wien 12

18112016 Udvisning, varetægtsfængsling og 
 friheds berøvelse af udlændinge 7

21112016 Den digitale retsproces  
– praktisk brug af ny sagsportal 7

21112016 Strafferetsplejen – nyheder – Horsens 7

22112016 Strafferetsplejen – nyheder – Roskilde 7

22112016 Udlæg og moms – webinar

Notér her – kursuslektioner 

Mødedato Kursus  Lektioner X

24112016 Skilsmissesager AZ – for unge rådgivere 10

24112016 Gældssanering – specialist 7

28112016 Hurtiglæsning 3

28112016 Hvidvaskloven – nye regler 4

28112016 Strafferet – specialist 7

29112016 Den digitale retsproces – praktisk brug af ny 
sagsportal 7

30112016 Virksomhedsstruktur 14

30112016 Fast ejendom i konkursboer – specialist  
– Horsens 7

01122016 Ændringer i kapitalselskaber – webinar

01122016 Kapitalforhøjelser og nedsættelser – webinar

02122016 Mediator – Konference – Fredericia 6

06122016 Testamenter og ægtepagter – for unge rådgivere 7

06122016 Retssager – specialist – Aarhus 7

07122016 Digital tinglysning – Opdatering – Aarhus 6

08122016 EU og ophavsret 4

12122016 EUret i praksis – for alle 7

13122016 Virksomhedsetablering – for unge rådgivere 14

14122016 Jura og retorik – overbevisningens kunst 7

15122016 Den digitale retsproces – praktisk brug af ny 
sagsportal – Aarhus 7

2017

18012017 Skriv godt dansk – specialist 6

19012017 Planret – AZ 7

20012017 Familiesammenføring 7

25012017 Boliglejeret – kontrakten – med de nye regler 7

25012017 Regnskab og repartition i dødsboer 7

31012017 Byggeriet – udbud og nye samarbejdsformer 7

01022017 Praktisk familieret – best practice vedr. bodeling 7

06022017 Procesbevillingsnævnets meddelelser af 
 appeltilladelser 7

07022017 Lønmodtagere i insolvente virksomheder  
– ny lovgivning 7

09022017 Familie og arveret – basis 7

27022017 Fugt og skimmelsvampesager i  
udlejningsejendomme 3

Notér her – kursuslektioner 

Mødedato Kursus  Lektioner X

28022017 Fagligt dilemma – Bestyrelsen:  
Ansvar, adfærd og konsekvenser 7

01032017 Erhvervslejeret – kontrakten – Aarhus 7

02032017 Selskabsret 7

07032017 Bevisret 7

08032017 Den nye ferielov 7

08032017 Entrepriseret 14

09032017 Familie og arveret – specialist 7

13032017 Aktuel immaterialret 7

14032017 Udbud med forhandling i praksis 7

15032017 Planret – udvidet 7

15032017 Ikke – diskrimination 7

16032017 Personskadeerstatning AZ 7

23032017 Statsstøtte i praksis – praktiske redskaber  
og løsningsmuligheder 7

29032017 Introduktion til udbudsretten 7

25042017 Juridisk tysk – specialist – Aarhus 7

26042017 Boliglejeret og bevisspørgsmål 4

08052017 Civilprocessen – nyheder – Horsens 7

15052017 Civilprocessen – nyheder – Roskilde 7

17052017 Ansættelsesretlige nyheder 7

18052017 Den nye danske udbudslov 7

18052017 Selskabsret – basis 7

23052017 Personskadeproces og Retslægerådet 7

30052017 Kontrakter 7

01062017 Soft skills in Mediation 14

06062017 Virksomhedsoverdragelsesloven 7

05092017 Bliv den ’betroede rådgiver’ og skab  
bedre forretning! 18

14092017 Personskadeerstatning – brush up 7

26092017 Sygefravær – med de nye regler 7

27102017 Vidneafhøring – strafferetligt og civilretligt 7

09112017 Direktørret og direktørkontrakten 7

Præsentationsteknik  E-learning 3

Selskabsret  2013 reformen  E-learning 3

De nye advokatetiske regler  E-learning 4

Notér her – kursuslektioner 

Kursuslektioner  i alt

Danske Advokaters 
uddannelser – designet 
specielt til dig

Voldgiftsdommeruddannelsen
Voldgiftsdommeruddannelsen er en solid platform for 
dig, der har erfaring som partsrepræsentant i vold
giftssager, og som ønsker at kvalificere dig som vold
giftsdommer. Alle faser i en voldgift gennemgås inkl. 
arbejdet i både nationale og internationale voldgifter.
Undervisningsformen veksler mellem foredrag, diskus
sioner og øvelser, hvor deltagerne prøver kræfter som 
voldgiftsdommere.

Afholdes over  
3 moduler  
(40 lektioner)
 

Opstart den  
6. feb. 2017  
i København – 
modul 3 i Paris. 

Pris for medl.: 
Kr. 35.000  
+ moms

Kom på venteliste til ...

Mediatoruddannelse 2017
Bliv en del af udviklingen og få del i det store nye marked! 
Hør mere, kontakt Eva Horskjær på 
eho@danskeadvokater.dk eller 33 43 70 27.
 
Law firm management 2017
Hvordan bliver du en succesfuld leder? 
Hør mere,  kontakt Linda Pedersen på  
lpe@danskeadvokater.dk eller 33 43 70 25.
 
Young talented lawyers 2017
”Hvis alle hele tiden bliver udfordret og udviklet, bliver 
din virksomhed mere succesrig!”. 
Hør mere, kontakt Linda Pedersen på  
lpe@danskeadvokater.dk eller 33 43 70 25.

””Danske Advokaters kurser er af bedste kvalitet”

”Som altid er det godt at blive skubbet til, så 
man udvikler sig”

Sagt om vores kurser

””Enhver der beskæftiger sig med bestyrelses
arbejde burde tage denne uddannelse”

”Et inspirerende og afvekslende forløb på højt 
fagligt niveau og med værdifuld erfarings
udveksling.”

Sagt om Bestyrelsesuddannelsen

”
”

”Det er ubetinget et af de bedste kursusforløb, 
som jeg nogensinde har deltaget i. Det faglige 
indhold, undervisningsformen, rammerne etc. 
er helt i top!”

Sagt om Mediatoruddannelsen

”Man kan stole på Danske Advokaters 
 kursuspoint”

Sagt om vores kurser

2016

Dine kursuslektioner

Planlæg din efteruddannelse

Vi kan hjælpe dig med at se, hvor mange kursuslektioner, 
du har taget gennem Danske Advokater. Du skal blot 
logge ind på www.danskeadvokater.dk, og klikke på ’Mine 
kurser’, så får du vist alle de kurser og arrangementer,  
du har deltaget i hos os.

Tilmeld dig og læs mere om uddannelserne på www.advokatkurser.dk
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NYT

NYT

NYT

NYT



Danske Advokaters 
uddannelser – designet 
specielt til dig

Danske Advokaters 
uddannelser – designet 
specielt til dig

Tilmeld dig og læs mere om 
vores kurser og uddannelser på 
www.advokatkurser.dk

Bestyrelsesuddannelsen
Langt fra alle ved, hvor stort arbejdet og ansvaret er, 
og hvor meget et bestyrelsesmedlem skal forholde 
sig til fra dag et. Derfor har vi udviklet bestyrelses
uddannelsen. Du får alt det, der er nødvendigt for at 
være et værdifuldt bestyrelsesmedlem. Du får konkrete 
færdigheder i økonomisk styring, strategi planlægning, 
krisestyring o.m.a.

Afholdes over  
3 moduler  
(42 lektioner)
 
 

Opstart den  
4. okt. 2016  
i København.
 
 

Pris for medl.: 
Kr. 39.000  
+ moms

Mediatoruddannelsen 
Fokus på bygge og anlægsbranchen. Mediation er kom
met for at blive og er i rivende udvikling. For advokater 
gælder det om at være en del af denne udvikling, og kom
me tidligere ind i processen – før konflikten er uløselig og 
kræver dom stolene som udvej. Du får den nyeste viden 
med hjem samt en række konkrete redskaber, som både 
kan anvendes som mediator, men også i det daglige ar
bejde med håndteringen af juridiske tvister, i kontrakts
forhandlinger og i arbejdet med lignende opgaver.

Afholdes over  
3 moduler  
(58 lektioner)

Opstart den  
6. okt. 2016  
i Fredericia

Pris for medl.:  
Kr. 35.000  
+ moms

Retssagsbehandling og procedure
Retssagsbehandling og procedure er advokaters adels
mærke og vi ved, at det er yderst vigtigt, at du altid er 
helt skarp på dette felt. Gå derfor ikke glip af denne helt 
unikke chance for at møde over 25 af landets bedste 
kapaciteter og få deres bud på relevante, klassiske og 
aktuelle problemstillinger. Eksperterne deler flittigt  
ud af deres erfaringer, så du får en masse ny viden og 
inspiration med hjem.

Afholdes over  
5 moduler  
(40 lektioner)

Opstart den  
24. okt. 2016  
i København

Pris for med l.:  
Kr. 28.000  
+ moms.

 
Ansættelsesretlig HR-uddannelse
Ansættelsesret er et kerneområde for mange advokater, 
men fremtidens advokat skal kunne meget mere end 
jura. Den gode rådgivning er oftest baseret på en blan
ding af både jura, forretningsforståelse og HR. Derfor 
har vi opbygget vores ansættelsesretlige HRuddannelse, 
så du får en tredjedel af hver. De bedste undervisere vil 
give dig et unikt sæt af nye værktøjer, der styrker dine 
kompetencer til et helt nyt niveau.

Afholdes over  
6 moduler  
(48 lektioner)
 

Opstart den  
1. feb. 2017  
i bl.a. København
 

Pris for med l.:  
Kr. 32.000  
+ moms.

 

Kan vi hjælpe dig med din planlægning?
Tag fat i os på 33 43 70 00 eller
skriv til os på service@danskeadvokater.dk

Hvem kan deltage?
Alle er velkomne til at deltage på Danske Advokaters 
kurser og uddannelser. Det vil sige, at ikke blot praktise
rende advokater, advokatfuldmægtige og administrative 
medarbejdere i advokatvirksomheder, men alle der 
finder et kursus relevant på grund af interesse, arbejds
område eller som på anden vis har indsigt i emnet eller 
skal til at have det, er velkomne.

Mange kurser vil med stort udbytte også kunne følges af 
virksomhedsjurister, studenter eller andre sagsbehand
lere i offentlige eller private virksomheder og organi
sationer. Det eneste, man vil skulle have for øje, er, at 
det høje faglige niveau fordrer den fornødne juridiske 
indsigt.

Flere kurser udbydes i samarbejde med andre organisa
tioner og foreninger, så der er stor mulighed for at dyrke 
netværk og kontakter.

Dorte Carlsson
Kursuschef

dca@danskeadvokater.dk
33 43 70 08

Tilmeld dig og læs mere om uddannelserne på 
www.advokatkurser.dk

Tilmeld dig og læs mere om uddannelserne på 
www.advokatkurser.dk
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Tilmeld dig og læs mere om 
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Bestyrelsesuddannelsen
Langt fra alle ved, hvor stort arbejdet og ansvaret er, 
og hvor meget et bestyrelsesmedlem skal forholde 
sig til fra dag et. Derfor har vi udviklet bestyrelses
uddannelsen. Du får alt det, der er nødvendigt for at 
være et værdifuldt bestyrelsesmedlem. Du får konkrete 
færdigheder i økonomisk styring, strategi planlægning, 
krisestyring o.m.a.

Afholdes over  
3 moduler  
(42 lektioner)
 
 

Opstart den  
4. okt. 2016  
i København.
 
 

Pris for medl.: 
Kr. 39.000  
+ moms

Mediatoruddannelsen 
Fokus på bygge og anlægsbranchen. Mediation er kom
met for at blive og er i rivende udvikling. For advokater 
gælder det om at være en del af denne udvikling, og kom
me tidligere ind i processen – før konflikten er uløselig og 
kræver dom stolene som udvej. Du får den nyeste viden 
med hjem samt en række konkrete redskaber, som både 
kan anvendes som mediator, men også i det daglige ar
bejde med håndteringen af juridiske tvister, i kontrakts
forhandlinger og i arbejdet med lignende opgaver.

Afholdes over  
3 moduler  
(58 lektioner)

Opstart den  
6. okt. 2016  
i Fredericia

Pris for medl.:  
Kr. 35.000  
+ moms

Retssagsbehandling og procedure
Retssagsbehandling og procedure er advokaters adels
mærke og vi ved, at det er yderst vigtigt, at du altid er 
helt skarp på dette felt. Gå derfor ikke glip af denne helt 
unikke chance for at møde over 25 af landets bedste 
kapaciteter og få deres bud på relevante, klassiske og 
aktuelle problemstillinger. Eksperterne deler flittigt  
ud af deres erfaringer, så du får en masse ny viden og 
inspiration med hjem.

Afholdes over  
5 moduler  
(40 lektioner)

Opstart den  
24. okt. 2016  
i København

Pris for med l.:  
Kr. 28.000  
+ moms.

 
Ansættelsesretlig HR-uddannelse
Ansættelsesret er et kerneområde for mange advokater, 
men fremtidens advokat skal kunne meget mere end 
jura. Den gode rådgivning er oftest baseret på en blan
ding af både jura, forretningsforståelse og HR. Derfor 
har vi opbygget vores ansættelsesretlige HRuddannelse, 
så du får en tredjedel af hver. De bedste undervisere vil 
give dig et unikt sæt af nye værktøjer, der styrker dine 
kompetencer til et helt nyt niveau.

Afholdes over  
6 moduler  
(48 lektioner)
 

Opstart den  
1. feb. 2017  
i bl.a. København
 

Pris for med l.:  
Kr. 32.000  
+ moms.
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sationer. Det eneste, man vil skulle have for øje, er, at 
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tioner og foreninger, så der er stor mulighed for at dyrke 
netværk og kontakter.
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