KURSER FOR
ADVOKATER
17/2015

DANSKE
ADVOKATER
KOM HELT TÆT PÅ PROCESSEN I HØJESTERET
I efteråret er der flere muligheder for at blive bedre til procedurearbejdet.

Du kan få ny viden og inspiration, når fire anerkendte procedører møder hinanden en eftermiddag i Danske Advokaters processpil.
Deltagerne får her mulighed for at høre procedørernes egne overvejelser bag de trufne valg. Efter hver procedure analyserer og
kommenterer højesteretsdommer Lars Apostoli og kommunikationsrådgiver Knud Lindholm Lau, så der løbende bliver samlet op, og
der udleveres et kompendium med gode råd, teorielementer og litteraturliste.
På heldagskurset Højesteretsprocedure får du adgang til to højesteretsdommeres og to advokaters viden og erfaringer, så du ved,
hvad der forventes i af dig, når du møder i højesteret.
Tilmeld dig kurserne her

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

Emner

Tid og sted

Strafferetsplejen – nyheder

Fredag den 9. oktober 2015
Kl. 10:00 - 17:00
Hotel Opus, Horsens

Opdateringskursus til den, der arbejder med strafferet, og som ønsker at få
de seneste nyheder.
Højesteretsdommer Thomas Rørdam
Professor, dr.jur. Hans Gammeltoft-Hansen

Tirsdag den 20. oktober 2015
Kl. 10:00 - 17:00
Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Horsens
København
Tilmeld dig på mail

Kontrakter - og kort nyt om insolvens – Herning
Ud over en generel opdatering sætter vi fokus på konfliktløsning – domstol,
voldgift eller mediation, særligt set i lyset af de seneste ændringer i
retsplejeloven (mulighed for dørlukning mv.).
Videnpartner Lars Lindencrone Petersen
Tilmeld dig på mail

Onsdag den 26. oktober 2015
Kl. 09:00 - 15:30
BEST WESTERN Hotel Eyde
7400 Herning

Advokaten som den "betroede rådgiver"
Få større succes med at skabe kunderelationer, optimere
ressourceudnyttelsen, skærpe kulturen og i sidste ende øge salget.

Mandag den 26. oktober 2015
Kl. 09:30 - 15:00
Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Partner Martin C. Hansen
Tilmeld dig på mail

Hjælp til boligsælgere - en oplagt opgave for advokater
De private boligsælgere har et stort behov for at få sikkerhed for, at de
juridiske formaliteter og dokumenter er i orden, og her ligger der derfor en ny
forretningsmulighed.

Onsdag den 28. oktober 2015
Kl. 10:00 - 17:00
Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Advokat Jan Schøtt-Petersen
CEO, MDE Christian van der Star Byskov
Tilmeld dig på mail

Forældelse i personskadesager
Du får redskaberne til, at du undgår, at der indtræder forældelse i sager og
bliver i stand til at vurdere, om et synspunkt om indtrådt forældelse kan og
bør gøres gældende.

Torsdag den 29. oktober 2015
Kl. 10:00 - 17:00
Radisson Blu Scandinavia, Kbh.

Advokat Søren Vagner Nielsen
Advokat Anders Munk Zacho
Tilmeld dig på mail

Få mere kursus for pengene
KursusBonus er skabt for at give dig mere efteruddannelse for færre penge.
Når du køber bonusgivende kurser eller uddannelser hos os, får du
bonuspoint, der kan anvendes til gratis deltagelse på halv- eller
heldagskurser. KursusBonus er gældende, uanset om du er medlem af Danske
Advokater eller ej.
Det er helt enkelt – se her hvordan

Se flere kurser

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

