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SOMMERKURSUS I KØBENHAVN, SKANDERBORG ELLER FORAN
COMPUTEREN
Lovforslag L 178 om effektivisering i retsplejen vedtages inden sommerferien, men væsentlige punkter træder i kraft allerede den 1.
juni 2014. Vi giver dig nu tre muligheder for at blive opdateret. Du kan deltage på vore kurser i juni, men du kan også den 25. juni
følge kurset på live streaming. Det vil sige, at du kobler dig op til kurset fra dit kontor eller andet sted, via din computer. På den
måde sparer du rejsetid og rejseomkostninger. Du kan skriftligt stille spørgsmål til underviserne Lars Lindencrone Petersen og John
Larsen under kurset.
Prøv denne nye undervisningsform, hvor du efterfølgende får tilsendt kursusbevis på 6 kursuslektioner. Prisen for medlemmer på
streamingkurset er kun kr. 1.490 + moms.
Kurserne ’ Effektivisering af civile sager – start 1. juli 2014’ afholdes:
I København: mandag den 23. juni 2014, kl. 09:00 - 15:00, Ingeniørforeningens Mødecenter
I Aarhus: onsdag den 25. juni 2014, kl. 09:00 - 15:00, Skanderborg kursus og konferencecenter
Online: onsdag den 25. juni 2014, kl. 09:00 - 15:00 , Live streaming fra Skanderborg kursus og konferencecenter

Klik på emnet for at åbne den fulde beskrivelse og/eller bestille online

Emner

Tid og sted

Regnskab og repartition i dødsboer

Mandag den 2. juni 2014
Kl. 10:00 - 17:00
Radisson Blu Royal Hotel,
Kbh.

Dødsboregnskabet – boromanens indhold, bodelsopdelte regnskaber, repartition,
salærredegørelse, værdiansættelse m.m. Alt det et godt og korrekt sagsarbejde
omfatter.

Nyt

Advokat Niels Kahlke
Funktionschef Flemming Sorth

Boligrådgivning – brændpunkter

Bliv opdateret på de mest aktuelle og praktiske problemstillinger inden for fast
ejendom. Udbudt i samarbejde med lokale advokatforeninger.

Tirsdag den 3. juni 2014
kl. 09:15 - 15:15
BEST WESTERN Hotel Eyde,
Herning

Advokat Keld Nomanni

Psykopati og andre personligheds-strukturer

Lær at spotte en psykopat; Hvilke advarselssignaler er der og hvordan undgår du at
blive fanget ind i et spind?

Onsdag den 11. juni 2014
Kl. 10:00 - 17:00
Ingeniørforeningens
Mødecenter, Kbh.

Cand.psych.aut Anja Leavens

Skatte- og afgiftsstrafferet – fælles for advokater og dommere
Typiske overtrædelser i skatte og afgiftslovgivningen, grænseområder, lovgrundlaget
og praksis, sagsforløbet, international skatteunddragelse, opgørelse af krav,
sanktionerne m.v.

Torsdag den 12. juni 2014
Kl. 10:00 - 17:00
Radisson Blu Aarhus

Advokat Michael Amstrup
Professor, dr.jur. Jan Pedersen

Rådgiveransvar - fælles for advokater og dommere

Professionelle rådgivningsansvar, almindelige betingelser for at ifalde erstatningsansvar, skærpet ansvarsnorm, skadelidtes bevisbyrde, erstatning for flere tabstyper,

Mandag den 16. juni 2014
Kl. 10:00 - 16:00
Ingeniørforeningens
Mødecenter, Kbh.

Aktuel

domstoles og voldgiftsretter udmåling af erstatning, begrænsning af ansvar m.v.
Tidligere højesteretspræsident Torben Melchior
Advokat Oluf Engell
Advokat Christian Johansen
Advokat Jakob Anker Lentz
Advokat Torben Byskov Petersen
Advokat Jeppe K. Skadhauge

Tirsdag den 2. september
2014
Kl. 10:00 - 16:00
Radisson Blu Aarhus

Ægtefælleskifte – erfaringer

Torsdag den 19. juni 2014
Kl. 10:00 - 17:00
Ingeniørforeningens
Mødecenter, Kbh.

Hvordan former ægtefælleskifteprocessen sig i alle led efter lovændringerne i 2012 –
både set fra synspunktet som partsrepræsentant, skifteret og bobehandler.
Advokat Maryla Rytter Wroblewski
Kst. landsdommer Charlotte Julie Skat Rørdam

Forældelse i personskadesager

Onsdag den 25. juni 2014
Kl. 10:00 - 17:00
Radisson Blu Aarhus

Advokat Søren Vagner Nielsen
Advokat Anders Munk Zacho

Onsdag den 29. oktober
2014
Kl. 10:00 - 17:00
Danske Advokater, Kbh.

Få redskaberne til, at du som rådgiver for skadelidte undgår, at der indtræder
forældelse i sager og for skadevolder er i stand til at vurdere, om et synspunkt om
indtrådt forældelse kan og bør gøres gældende.

Præsentationsteknik – E-learning

Prøv også vores helt nye kursus på 3 kursuslektioner, hvor du i ro og mag kan få tips
til den gode præsentation, lære noget om kropssprog, stemmeføring og håndtering af
nervøsitet. Kun kr. 900 + moms for medlemmer

Videokursus når du vil og
hvor du vil!

Skuespiller Kristian Kock

Se alle kurser

Skulle du mod forventning ikke ønske at modtage vore kursustilbud, kan du afmelde denne service her.

