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DANSKE
ADVOKATER
SKAL DU HAVE EN AF DE SIDSTE PLADSER PÅ
MEDIATORUDDANNELSEN?

Kom med på vores populære Mediatoruddannelse

Kompetencegivende uddannelse til dig, der gerne vil være mediator.

•
•
•
•

metoden
mediation og retsmægling
intensiv træning
brugbare og praktiske redskaber med hjem

Uddannelsen starter 15. august 2016 i Fredericia. Læs mere her

Fokus på bygge- og anlægs-branchens konflikter

Vi har i år et særligt hold på vores mediatoruddannelse, hvor der gennem hele uddannelsen er fokus på konflikter i bygge- og
anlægsbranchen.
Uddannelsen starter torsdag den 6. oktober 2016 i Fredericia, tilmeld dig nu. Læs mere her

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

Emner

Tid og sted

Partnerselskaber

Tirsdag den 30. august 2016
Kl. 10:00 - 17:00
Danske advokater, Valencia, Kbh

Få inspiration og hør om fordele og ulemper ved partnerselskaber og andre
selskabsformer.
Advokat Søren Elmann Ingerslev og Statsautoriseret revisor Ulrik Nørskov
Tilmeld dig på mail

Andelsboliger – Særligt juni tilbud for medlemmer
(spar 1.100 kr.)

Få et bredt kendskab til og indsigt i de vigtigste forhold indenfor andelsboligretten.
Undervisere er advokat Henrik Qwist og advokat Nicholas Wantzin
For at opnå den fordelagtige pris skal du tilmelde dig kurset i juni måned og være
ansat i en medlemsvirksomhed.

Onsdag den 21. september 2016
Kl. 09:30 - 16:30
Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Tilmeld dig på mail

Skatte- og afgiftsstrafferet

Typiske overtrædelser i skatte og afgiftslovgivningen, grænseområder,
lovgrundlaget og praksis, sagsforløbet, international skatteunddragelse, opgørelse
af krav, sanktionerne m.v.

Tirsdag den 23. august 2016
Kl. 10:00 - 17:00
Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Advokat Michael Amstrup og Professor, dr.jur. Jan Pedersen
Tilmeld dig på mail

Praktisk Virksomhedspant

Fokus på den praktiske tilgang til reglerne, ligesom en række "håndgreb" vil blive
illustreret med baggrund i såvel den nyeste juridiske teori samt retspraksis på
området.

Mandag den 19. september 2016
Kl. 09:30 - 16:30
Danske advokater, Valencia, Kbh.

Advokat Andreas Kærsgaard Mylin og professor Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen
Tilmeld dig på mail

Tvangsauktioner A-Z

Formålet med kurset er at give dig en grundlæggende og praktisk indføring i
forberedelsen og gennemførelsen af en tvangsauktion.

Onsdag den 14. september 2016
Kl. 10:00 - 17:00
Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Advokat Jakob Stilling
Tilmeld dig på mail

Produktansvaret – ansvar og risikoafdækning
– Nyt kursus

Få en indføring i de nyeste tendenser i produktansvarsretten

Torsdag den 15. september 2016
Kl. 10:00 - 17:00
Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Advokat John Peter Andersen, advokat Søren Bergenser og PhD Andreas Bloch
Ehlers
Tilmeld dig på mail

Praktisk boliglejeret – formular A9

Få styr på de nye regler og den praktiske brug af formular A9.

Mandag den 3. oktober 2016
Kl. 09:30 - 15:30
Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Advokat Lars Langkjær
Tilmeld dig på mail

Bestyrelsesuddannelsen – Nyt hold

Psykiske arbejdsskader – Nyt kursus

Psykiske gener spiller en stor rolle i personskadeerstatningen både i forhold til om
det kan begrunde erstatning og i forhold til om en erstatning kan nedsættes eller
bortfalde.

Mandag den 5. september 2016
Kl. 10:00 - 17:00
Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Advokat Søren Kjær Jensen og advokat Birgitte Filtenborg
Tilmeld dig på mail

Højesteretsprocedure – Nyt kursus

Regler, højesteretsprocedureskik og gode råd
Højesteretsdommer Vibeke Rønne og advokat Sune Fugleholm
Tilmeld dig på mail

Tirsdag den 20. september 2016
Kl. 09:30 - 16:30
Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Deltag i kongressen 2016 – for hele virksomheden

Danske Advokater afholder kongres d. 30. september 2016 i København, hvor du
kan vælge mellem flere interessante moduler. Modulerne henvender sig til
advokater, administrative medarbejdere, m.m.

Fredag d. 30.september 2016
Axelborg, København

Læs mere og se hele kongresprogrammet her

Se alle kurser

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

