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Efteruddannelseskurser A-Z –særligt for din advokatfuldmægtig
Kære Tanja Sahl Hansen

Lad din advokatfuldmægtig efteruddanne sig sammen med andre advokatfuldmægtige og
blive del af et netværk for fuldmægtige og unge advokater.
En del virksomheder og medarbejdere efterspørger faglig efteruddannelse til fuldmægtige og yngre
advokater. Advokatuddannelsen indeholder som bekendt ikke længere fagspecifikke kurser, så derfor
har vi udviklet en række kurser til unge jurister. Deltagerne tilbydes desuden at indgå i branchens
faglige netværk for fuldmægtige og unge advokater. Her kan du se – og tilmelde dig - de første kurser.
Flere vil løbende komme til.
Kurserne er naturligvis til de særligt favorable medlemspriser.
Husk at også fuldmægtige er underlagt kravet om 54-timers obligatorisk efteruddannelse.
Kontrakter – 14. maj 2013, København
Måske kan du allerede en del teori om kontrakter, men på dette kursus ser du en række konkrete eksempler på
kontraktbestemmelser, der dels er "øremærkede" til undervisningsbrug og dels hentet fra en række standardkontrakter
og paradigmer. Vi viser dig, hvordan du kan gøre kontrakterne både juridisk vandtætte og operative/læsbare for
kontraktens "brugere".
Digital tinglysning ’Step-by-Step’ – 15. maj 2013, København
Du kender tinglysningsloven, men hvordan tinglyser du i praksis? Udviklingen går i retning af, at juristen også skal kunne
foretage den digitale tinglysning. På kurset får du en gennemgang af tinglysnings-systemet, digital signatur, oprettelse,
underskrift og anmeldelse, underskriftsmapper, dokumenttyper, fuldmagter m.v.
Advokatvagter – 23. maj 2013, København
Vil du gerne udføre et stykke CSR-arbejde, kan du deltage i dette kursus, hvor de typiske advokatvagt-spørgsmål og det
praktiske arbejde gennemgås. Advokatfuldmægtige, der arbejder i advokatvagten, kan medregne op til 18 af de
obligatoriske 54 timer som efteruddannelse. Prisen er kun 950 kr., da kurset er støttet af Dreyers Fond.
Konkurs – basis – 10. september 2013, Aarhus
Hvis du ikke har erfaring med konkursbehandling, kan du på dette kursus følge et konkursbos ”liv“ fra dekretafsigelse til
afsluttende udlodning. Kurset har fokus på de praktiske ekspeditioner, og målet er sætte kursisten i stand til
selvstændigt at kunne håndtere grundlæggende ekspeditioner i forbindelse med behandling af et konkursbo.
Ansættelsesforholdet – rådgivning fra ansættelse til opsigelse – 13. september 2013, Aarhus
Du får en indføring i de forskellige emner, der relaterer sig til ansættelsesforholdets forskellige faser (fra ansættelse til
opsigelse), og du lærer at udforme kontrakterne og får inspiration til, hvordan denne viden kan bruges til at skabe
forretning og sikre klienttilfredshed. Der lægges op til refleksioner over, hvordan de forskellige emner i praksis har givet
anledning til udfordring og/eller successer.
Her ud over har vi planlagt følgende:
Proces - in real life! – den 18. september 2013
Virksomhedsetablering – basis – 18. – 19. november 2013
Skilsmissesager – for unge rådgivere – 2. december 2013
Digital tinglysning ’Step-by-Step’ – 8. oktober 2013, Middelfart
Testamenter og ægtepagter – for unge rådgivere – 9. januar 2014

Med venlig hilsen
Danske Advokater

