JURIDISKE KURSER
MAJ 2020 – DECEMBER 2020
W W W. J U C . D K

EFTERUDDANNELSE BÅDE PÅ
AXELBORG OG DIGITALT
Hos JUC er du fortsat sikret din faglige efteruddannelse, da
vi udbyder alle vores kommende kurser som direkte online
undervisning. Så snart det er sundhedsmæssigt forsvarligt
åbner vi også op for fysisk deltagelse på Axelborg.
Ligesom resten af erhvervslivet er vi i JUC berørt af COVID-19’s
udvikling, men en hurtig digital omstilling har gjort os i stand
til at gennemføre alle vores kommende kurser som direkte
fjernundervisning.

Morten Richardt
Development & Marketing
Director hos JUC
E-mail: mri@juc.dk

Du kan derfor følge med i undervisningen fra kontoret, stuen
eller lige hvor det passer dig. Der er rig mulighed for at stille
spørgsmål til underviserne undervejs og interagere med de
andre deltagere.
Den seneste udmelding fra Advokatsamfundet er at kravet
om obligatorisk efteruddannelse for advokater og fristerne for
indberetning fastholdes på trods af den aktuelle situation.
Advokatsamfundet anbefaler, at man i stedet kigger efter andre
muligheder for efteruddannelse herunder fjernundervisning.
Når det igen er sundhedsmæssigt forsvarligt åbner vi også op
for fysisk deltagelse på vores arrangementer, men indtil da
kan du udnytte tiden og blive fagligt opdateret gennem vores
direkte online kurser.
Hvis du har forslag til kurser, forbedringer, selv vil undervise
eller savner et efteruddannelsestilbud, er du meget velkommen
til at ringe direkte til mig eller sende en mail på mri@juc.dk.
Med venlig hilsen
Morten Richardt
JUC

Direkte: 27 12 75 65

DIREKTE OG INTERAKTIV FJERNUNDERVISNING

UDNYT TIDEN OG TAG DIN
EFTERUDDANNELSE VIA
FJERNUNDERVISNING
Vi udbyder alle vores kommende kurser som direkte online undervisning, så du kan tage
din efteruddannelse fra stuen, kontoret eller lige hvor det passer dig.
Der er rig mulighed for at stille spørgsmål til underviserne undervejs.
Eksempelvis til hvilke udfordringer COVID-19 giver inden for dit arbejdsområde.
"Undervisningen var - på trods af at det skulle gennemføres som fjernundervisning - rigtig
god. Kurset gav et rigtig godt overblik over ansættelsesretten og underviseren fremstod
fagligt meget dygtig."
- Deltager på et online kursus i ansættelsesret

INDHOLD

Tilmeld dig på www.juc.dk

KURSUS

DATO

NOTE

SIDE

Ansættelses- og arbejdsret
Bonus- og incitamentsordninger for medarbejdere.................................................

22/09/20

Internationale ansættelser.................................................................................................

09/09/20

Kollektiv arbejdsret – grundlæggende om overenskomster, lokalaftaler.........

03/09/20

Sygedagpenge og refusion - med de nye regler.........................................................

30/09/20

12
13
Nyhed

14
15

Erhvervs- og selskabsret, bank- og finansieringsret samt bestyrelsesarbejde
Konference for advokatsekretærer, paralegals og PA'er...........................................

24/09/20

Advokaten i bestyrelsen......................................................................................................

22/09/20

Aktionærretighedsdirektivet.............................................................................................

07/09/20

Asset Management Structuring........................................................................................

15/05/20

Nyhed

19

Bestyrelses- og direktionsuddannelse i Corporate Compliance...........................

15/05/20

Nyhed

20

Underviser
Bestyrelsesansvar i finansielle virksomheder...............................................................

Nyhed

16
17
18

14/08/20

21

• XxCompliance i praksis.............................................................................................................

20/05/20

Nyhed

22

Finansiel compliance 2.0.....................................................................................................

31/08/20

Nyhed

23

Konference om Erhvervsdrivende fonde......................................................................

01/09/20

24

Grundkursus i renteloven...................................................................................................

12/06/20

25

Ledelsesansvar i praksis......................................................................................................

04/06/20

77

Lønmodtagernes garantifond..........................................................................................

02/11/20

26

M&A-tvister..............................................................................................................................

11/11/20

Køb og salg af virksomheder (M&A) for specialister..................................................

27/05/20

Praktisk compliance i den finansielle sektor................................................................

06/10/20

29

Sustainable Development Goals – Accelaration........................................................

12/05/20

30

Warranty & Indemnity forsikringer..................................................................................

10/06/20

31

EU-rettens betydning i danske sager..............................................................................

19/10/20

32

Grundlæggende udbudsret med fokus på udbudsloven.......................................

24/08/20

33

Innovative indkøb og kontraktuelle samarbejder.....................................................

15/09/20

Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil..................................................

13/11/20

35

Sådan impenterer du EU-regulering i dansk ret........................................................

27/08/20

36

Konkurrenceret i praksis.....................................................................................................

10/11/20

37

27
Nyhed

28

EU-ret, konkurrenceret og udbudsret

Tilmeld dig via
www.juc.dk/

Nyhed

34

KURSUS

DATO

NOTE

SIDE

Familie- og arveret
Dødsboskifteret - aktuelle og udvalgte emner............................................................

15/09/20

38

Dødsbobeskatning.................................................................................................................

24/09/20

Ægtefælleskiftet i lyset af ægtefælleloven....................................................................

22/09/20

Ægtepagter og testamenter...............................................................................................

18/09/20

Nyhed

41

Ægtepagter og testamenter (Aarhus).............................................................................

27/05/20

Nyhed

41

Konference for advokatsekretærer, paralegals og PA'er...........................................

24/09/20

Nyhed

16

Køb og salg af udlejningsejendomme i praksis..........................................................

17/11/20

Erhvervslejerettens mest aktuelle emner......................................................................

12/11/20

Nyhed

43

Markedslejesager – i bolig- og erhvervslejeretten.....................................................

11/09/20

Nyhed

44

Den nye ejerlejlighedslov....................................................................................................

28/08/20

Nyhed

45

Servitutter - håndtering og tinglysning af private servitutter...............................

02/06/20

Nyhed

46

Servitutter - håndtering og tinglysning i kommuner og off. myndigheder.....

03/06/20

Nyhed

47

Det digitale tinglysningsakademi....................................................................................

Flere datoer

Digital projektering................................................................................................................

29/05/20

Nyhed

49

FIDIC-kontrakter - faldgruber og muligheder..............................................................

04/09/20

Nyhed

50

Nyhed

39
40

Fast ejendom, byggeri og lejeret
42

48

Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil..................................................

11/11/20

35

Årlig lejeretlig opdatering...................................................................................................

Flere datoer

51

Årlig lejeretlig opdatering (Aarhus).................................................................................

18/08/20

51

Ændringer i Boligreguleringsloven - §5, stk 2 og øvrige tiltag..............................

29/05/20

52

Arbejdsskadesagens behandling og retssagen..........................................................

04/06/20

53

Forsikringsrettens 10 mest aktuelle emner...................................................................

08/09/20

54

Grundkursus i forsikringsret...............................................................................................

28-29/09/20

55

Kausalitet i personskadeerstatningsretten...................................................................

09/12/20

56

Ledelsesansvar i praksis.......................................................................................................

04/06/20

76

Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil..................................................

13/11/20

35

Warranty & Indemnity forsikringer..................................................................................

10/06/20

31

Forsikrings- og erstatningsret

Tilmeld dig via
www.juc.dk/
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INDHOLD

Tilmeld dig på www.juc.dk

KURSUS

DATO

NOTE

SIDE

Certificering i Databeskyttelse og informationssikkerhed......................................

Flere datoer

Nyhed

57

Digitalisering, GDPR og IT-sikkerhed...............................................................................

26/10/20

Nyhed

58

Entertainmentret....................................................................................................................

16/09/20

Nyhed

59

Musik i TV, streaming, film og reklamer..........................................................................

08/10/20

Nyhed

60

Kunstig intelligens og databeskyttelse i praksis.........................................................

02/06/20

61

Databeskyttelsesret og reglerne om aktindsigt..........................................................

17/06/20

62

Lov om forretningshemmeligheder................................................................................

20/05/20

63

ePrivacy-forordningen.........................................................................................................

09/06/20

64

Immaterialret, IT-ret, databeskyttelsesret og markedsføringsret

Data Protection Officer........................................................................................................

Flere datoer

65

Persondatacertificering for specialister (CIPP/E).........................................................

22-23/06/20

66

Persondatacertificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM)......

18-19/08/20

67

Insolvens, rekonstruktion og tvangsinddrivelser
Rekonstruktionsbehandling for specialister.................................................................

03/06/20

Forældelse.................................................................................................................................

18/05/20

Nyhed

68
69

Forældelse (Aarhus)...............................................................................................................

21/09/20

69

Inkasso – grundkursus A-Z.................................................................................................

17/06/20

70

Inkasso – grundkursus A-Z (Aarhus)................................................................................

16/06/20

70

Inkassonyt: Brush-up anno 2020.....................................................................................

18/06/20

71

Grundkursus i renteloven....................................................................................................

12/06/20

25

Ledelse, kommunikation, forhandling og personlig udvikling
Konference for advokatsekretærer, paralegals og PA'er...........................................

24/09/20

Nyhed

16

Drafting Contracts – for Experienced Contractors.....................................................

29/09/20

Nyhed

72

Grundkursus i professionel forhandling.........................................................................

22/06/20

Forhandling og framing.......................................................................................................

16/06/20

Kung Fu for jurister - personlig planlægning og effektivitet..................................

14/09/20

Kung Fu for jurister - personlig planlægning og effektivitet (Aarhus)................

16 /09/20

75

Ledelsesansvar i praksis.......................................................................................................

04/06/20

76

Negotiation Skills Workshop...............................................................................................

24-25/08/20

77

04/09/20

78

Tilmeld dig via

Legal Project Management.................................................................................................

www.juc.dk/

73
Nyhed

74
75

KURSUS

DATO

NOTE

SIDE

Miljø- og landbrugsret
Vejjuridisk grundkursus.......................................................................................................

25/09/20

79

Databeskyttelsesret og reglerne om aktindsigt.........................................................

17/06/20

62

Ekspropriation.........................................................................................................................

10/06/20

80

Fonde og den offentlige sektor.........................................................................................

12/06/20

Nyhed

81

Kommunernes erstatningsansvar – for specialister...................................................

03/06/20

Nyhed

82

Offentlig ret – de 10 mest aktuelle emner....................................................................

09/11/20

Vejjuridisk grundkursus.......................................................................................................

25/09/20

Nyhed

79

09/09/20

Nyhed

84

Afhøringsteknik i praksis......................................................................................................

08/06/20

Nyhed

85

Få solgt dit budskab i civile sager.....................................................................................

03/06/20

86

Grundkursus i renteloven....................................................................................................

12/06/20

25

Sagsportalen 2020 – grundkursus i retssager..............................................................

13/05/20

87

Offentlig ret, kommunalret og forvaltningsret

83

Transportret, søret og shipping
Speditionsret og vejtransport ..........................................................................................
Voldgiftsret, procesret og procedure

Tilmeld dig via
www.juc.dk/
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DANMARKS NYE CERTIFICERING I

DATABESKYTTELSE OG
INFORMATIONSSIKKERHED
JUC i samarbejde med Rådet for Digital sikkerhed
GDPR er et afgørende skridt til øget beskyttelse af persondata i IT-systemer og processer.
I det kommende årti vil GDPR og en række
nye tiltag kun øge fokus på persondatasikkerhed i IT-systemer og forretningsgange.
Der bliver derfor behov for flere specialister,

dataansvarlige og IT-ansvarlige med dyb
indsigt og forståelse på tværs af juridiske
aspekter, processer og IT-sikkerhed. Det kan
en certificering i databeskyttelse og informationssikkerhed give dig.

5 INTENSIVE MODULER
Modul 1 – Trusler og risikostyring – kortlægning af risikobillede
Modul 2 – Tekniske foranstaltninger
Modul 3 – Organisatoriske foranstaltninger og kontroller
Modul 4 – Lovgivningens implikationer for data- og IT-ansvarlige
Modul 5 – Leverandørstyring og databehandleraftaler
Certificeringen løfter dit vidensniveau omkring den praktiske side af beskyttelsen af persondata.

UNDERVISER
Hele forløbet er tilrettelagt af JUC i samarbejde med Henning Mortensen, formand for Rådet for
Digital Sikkerhed, og en række andre af de største kapaciteter fra advokatfirmaer, virksomheder og
centrale myndigheder, som også vil forestå undervisningen.
Undervisning foregår på Axelborg, Vesterbrogade 4A, København V

CERT I F I CE

RE
T

JUC

Henning Mortensen
Formand for Rådet for Digital Sikkerhed

Databeskyttelse og
Informationssikkerhed

2020

Tilmeld dig via
www.juc.dk/

Læs mere på side 77 eller på www.juc.dk/CERTDATA

I KØLVANDET PÅ BLACKSTONE-AFTALEN

DANMARKS FØRENDE
NYT KURSUS OM ÆNDRINGER
JURIDISKE KONFERENCER
I BOLIGREGULERINGSLOVEN §5, STK2 OG ØVRIGE TILTAG
På JUC's konferencer kommer du altid i selskab med førende danske advokater,
jurister og erhvervsfolk, som repræsenterer enten lovgiver-, praktiker- eller
forskersiden af de udvalgte og aktuelle områder.

29. MAJ, KL. 9.30 - 13.00
D. 30. januar indgik regeringen en aftale
om ændringer i Boligreguleringsloven
– den såkaldte Blackstone-aftale. Aftalen
medfører først og fremmest ændringer i bl.a.
§ 5, stk. 2, vedr. gennemgribende forbedrede
lejemål, men indebærer også en række andre

skærpelser, der ændrer vilkårene på lejeboligmarkedet markant.
Derfor udbyder JUC nu et kursus, der giver
fuldstændig overblik over alle konsekvenser
af aftalen, som de optræder i de kommende
ændringer af lejelovgivningen.

EMNERNE VIL VÆRE:
•
•
•
•
•
•
•

Ændring i boligreguleringslovens § 5, stk. 2-6, for både eksisterende og nye lejemål
Grønt energikrav - krav om løft af energimærke
Huslejebremse - justering af margin for det lejedes værdi
Spekulantstop - 5 års karantæne for opkrævning af husleje efter §5, stk.2
Styrkelse af lejerne - forbud mod at tilbyde lejerne penge for at flytte
Etablering af et huslejeregister
Andelsboliger - bestemmelser om valuarvurderinger, ejendomsvurderinger mv.

UNDERVISERNE
Michael Bech Jørgensen
Sekretariatsleder og faglig chef ved huslejeog beboerklagenævnenes sekretariat i Aarhus

Hans Henrik Edlund
Professon og lic.jur Michael Bech Jørgensen

Tilmeld dig via
www.juc.dk/

Læs mere på side 52 eller på www.juc.dk/AENDRING
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BLIV FAGLIGT
OPDATERET MED
ET PROFESSIONELT
NETVÆRK
JUC er den førende udbyder
af faglige, juridiske netværk.
Her er du garanteret et højt
fagligt niveau og glimrende
netværksmuligheder.

ALMENE BOLIGER
FÅ PLADSER
Birthe Houlind
Bo Schmidt Pedersen
Henrik Meden
Janne Vejlesby
ALMENE BOLIGER (AARHUS)
NYHED
Henrik Meden
Morten Nybro
Runi Udi Jørgensen
ANSÆTTELSESRET
Morten Langer
Sophie Becher
ARBEJDSMILJØ
Randi Madsen
Anne Sofia Lønvig
ARVE- OG
FAMILIEFORMUERET
UDSOLGT
Maryla Rytter Wróblewski
Rasmus Feldthusen
Johan Hartmann Stæger
ARVE- OG
FAMILIEFORMUERET (AARHUS)
Jørgen U. Grønborg
Ulrik Grønborg
BOLIGLEJERET
Michael Bech Jørgensen
Pernille Lind Husen
BØRNS RETTIGHEDER
Ingrid Hartelius Dall
Kristine Schmidt Usterud
BÆREDYGTIGT BYGGERI
NYHED
Peter Andreas Sattrup
Rikke Bjerregaard Orry
CYBERSIKKERHED
Henrik Larsen
Jan Kaastrup
COMPLIANCE I DEN
FINANSIELLE SEKTOR
Heidi Gliese Hylleborg
Michael Randrup
ENTREPRISE OG BYGGERI
UDSOLGT
Kasper Mortensen
Simon Heising
Niels Søby
Jens Hjortskov
Lene Ahlmann-Ohlsen
ENTREPRISE OG BYGGERI (AARHUS)
Lene Ahlmann-Ohlsen
Michael Melchior

Tilmeld dig via
www.juc.dk/

ERHVERVSDRIVENDE FONDE
Søren Nue Clausen
Kristoffer Hemmingsen
Johan Weihe
ERHVERVSLEJERET
Indhold
FÅ PLADSER

Xx

Leif Djuurhus
Jeppe Holt

Emner
er bl.a.:
ERSTATNING,
ANSVAR OG FORSIKRING
FÅ PLADSER
Xx
Søren Lundsgaard
Lars Lindencrone Petersen

•

PERSONDATARET
UDSOLGT
Tanja Blichfeldt Johnsen
Pia Kirstine Voldmester
PERSONSKADE
Flemming Orth
Malou Ehmer

7

LEKTIONER

PROCEDURE OG PROCESRET
John Larsen
Lars Lindencrone Petersen

GRAVEARBEJDER OG
LEDNINGSSKADER
UDSOLGT
John Thorn
Christian Werenberg
Carina Saxtorph
Simon Heising

RÅDGIVNING OG BYGGERI
UDSOLGT
xx. xx 2019 kl. 9.30-16.00
Simon Heising
Kim Olsson
JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A
Klaus Rasmussen
København V
Rikke 1620
Steffensen

Pris

INDEKLIMA

Kr. 4.995
ekskl.
moms
Simon
Heising

Lone Grønborg
Mikael Østergaard Hansen
Anne Mette Madsen
INSOLVENSRET (KBH/AAR)
UDSOLGT
Carsten Ceutz
Kim Sommer Jensen
INTERNATIONAL IPR
Louise Unmack
Kolja Staunstrup
Jens Asbjørn Andersson
IT KONTRAKTER
Nicolai Dragsted
Ulrich Ramm
KØB & SALG AF UDVIKLINGS- OG
INVESTERINGSEJENDOMME
Luise Christensen
Lars Blaabjerg Christensen
MARKEDSFØRINGSRET
Heidi Lindberg Andersen
MILJØRET
Håkun Djurhuus
Helle Tegner Anker
Mette Hee Christensen
OFFENTLIG RET,
KOMMUNALRET OG
FORVALTNINGSRET
Anders Valentiner-Branth
Jens Møller
PERSONDATA (AARHUS)
Tommy Angermair
Ken Graversen
Camilla Sand Fink

Xx
NYHED

FAST EJENDOM
Henrik Høpner

Målgruppe
Xx

PERSONDATA I DEN
OFFENTLIGE FORVALTNING
Jakob Lundsager
Cecile Christensen

Tid og sted

SELSKABSRET
Søren Friis Hansen
Peer Schaumburg-Müller

Underviser

SKATTEOMRÅDETS TRANSFORMATION
OG DIGITALISERING
• Xx
Charlotte Schellerup
Ole Basthof
STRAFFERET
Mikael Sjöberg
Gyrithe Ulrich
STRATEGISK LEDELSE MED CSR
Claus Stig Pedersen
TREASURY MANAGEMENT
Jens Blomgren-Hansen
Nicolai Kofoed
UDBUDSRET
Erik Kjær-Hansen
Malene Roose Bagh
VEJE
Ivan Skaaning Hansen
Kim Remme Birkholm
Tom Løvstrand Mortensen
Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll
VIRKSOMHEDSJURISTER
UDSOLGT
Caspar Rose
Finn Overgaard
Ulrik Andersen
ØKONOMISK KRIMINALITET
Poul Gade
Hans Fogtdal

Tilmeld dig via
www.juc.dk/

RING FOR EN UFORPLIGTENDE SAMTALE PÅ TELEFON 2815 0229 ELLER SE MERE PÅ WWW.JUC.DK/NETVAERK
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Bonus- og incitamentsordninger for medarbejdere

7

LEKTIONER

Indhold
Der findes et stort antal forskellige incitamentsordninger; både aktiebaserede og kontantbaserede. Alle
disse incitamentsordninger har deres særlige karakteristika samt fordele og ulemper. Når det skal beslut-

Tid og sted

tes, hvilket incitamentsprogram, der passer bedst til

22. september 2020 kl. 9.30-16.00

der skal overvejes.

virksomhedens behov, er der flere problemstillinger,

JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A
1620 København V

På dette kursus sættes der fokus på de ansættelsesretlige problemstillinger, som er knyttet til udarbejdelse

Undervisere

af incitamentsprogrammer samt de skattemæssige

• Anne Marie Abrahamson, advokat og

mentsordninger.

forhold, der er knyttet til de forskellige typer af incita-

partner hos Lundgrens
• Jakob Schilder-Knudsen, skattepartner
hos Lundgrens

Emner er bl.a.:
•

Hvilke typer problemstillinger knytter sig til udarbejdelsen af incitamentsordninger?

•

Hvilke fordele og ulemper er forbundet med det
valgte program?

•

Hvilke relevante ansættelsesretlige problemstillinger knytter sig til incitamentsprogrammer –
herunder særligt ved fratræden

•

Hvilke særlige skatteretlige problemstillinger
knytter sig til de forskellige typer incitamentsprogrammer?

Målgruppe
Jurister, advokater, arbejdsgivere, organisationsansatte og HR-medarbejdere eller andre, der beskæftiger

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Klik her
Tilmeld
for tilmelding
dig via
www.juc.dk/BONUS
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sig med ansættelsesretlige problemstillinger.

Pris
Kr. 4.995 ekskl. moms

Internationale ansættelser
Indhold

7

På kurset i internationale ansættelser får du et solidt
indblik i de typiske ansættelsesretlige og skatteretlige

LEKTIONER

overvejelser, der skal gøres i forbindelse med internationale ansættelser, herunder også de problemstillinger, der knytter sig til lovvalg og social sikring med
udgangspunkt i de nyeste regler og praksis.

Tid og sted
9. september 2020 kl. 9.30-16.00

Emner er bl.a.:

JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A

•

1620 København V

Opdatering på seneste udvikling på forskerordningen/ beskatning af udenlandske nøglemedarbejdere

•

Hvilke overvejelser skal man som arbejdsgiver

Undervisere

gøre sig i forbindelse med udarbejdelsen af

• Anne Marie Abrahamson, advoakt og

ansættelseskontrakten for internationale ansættelser?
•

Hvilket lands lovgivning finder anvendelse for

partner hos Lundgrens
• Jesper Demming, Tax Partner hos
Deloitte

den internationale ansættelse?
•

Hvornår skal en udenlandsk medarbejder have
arbejds- og opholdstilladelse for at kunne arbejde i Danmark?

•

Blandt mange interessante skattemæssige emner, kan vi f.eks. fremhæve:

•

Hvordan skal man som arbejdsgiver håndtere
spørgsmålet om social sikring i forbindelse med
internationale ansættelser?

•

Efter ”Brexit” – påvirkning af social sikring. Hvor
står vi nu?

Målgruppe
Personer, der beskæftiger sig med ansættelsesretlige
og skatteretlige problemstillinger i forbindelse med

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

internationale ansættelser

Pris
Kr. 4.995 ekskl. moms

Tilmeld
Klik
her for
digtilmelding
via
www.juc.dk/INTA
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Kollektiv arbejdsret - overenskomster, lokalaftaler og kutymer

NYHED

7

LEKTIONER

Indhold
Den kollektive arbejdsret beskæftiger sig med reglerne for det kollektive overenskomstsystem. Lovregulering af de kollektive aftaler er yderst begrænset, idet
organisationernes egne aftaler om bl.a. overenskom-

Tid og sted

sternes indgåelse, opsigelse og fornyelse, konfliktløs-

3. september 2020 kl. 9.30-16.00

vidt omfang udviklet gennem Arbejdsrettens og den

JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A

øvrige fagretlige praksis.

ning, mv. stadig spiller en central rolle. Reglerne er i

1620 København V
Kurset sætter fokus på de grundlæggende elementer

Underviser

og spilleregler i det kollektive arbejdsretlige system.

• Anton Kraev, advokat og ansættelses-

Emner er bl.a.:

retschef hos Dansk Erhverv

•

Reglerne for overenskomstrelationerne, herunder
etablering og forhandling af overenskomstforhold, fornyelse, fortolkning og anvendelse af
overenskomster samt opsigelse heraf

•

Sondringen mellem organisationsoverenskomster, virksomhedsoverenskomster, tiltrædelsesaftaler, lokalaftaler og kutymer

•

Reglerne om konfliktret og fredspligt (kollektive
arbejdskonflikter), herunder anvendelse af kollektive kampskridt (strejke, lock-out blokade m.v.)

Målgruppe
Jurister, advokater, ansatte i organisationer og virksomheder, som beskæftiger sig med ansættelses- og
arbejdsret, og som ønsker en grundlæggende indfø-

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Klik her
Tilmeld
for tilmelding
dig via
www.juc.dk/KOLLEKTIV
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ring i kollektiv arbejdsret.

Pris
Kr. 4.995 ekskl. moms

Sygedagpenge og refusion
Indhold

7

Reglerne om sygedagpenge og refusion spiller en stor
rolle for de fleste virksomheder og dermed også deres
rådgivere. På kurset får du en grundig gennemgang af

LEKTIONER

reglerne med en praktisk indgangsvinkel og med en
masse eksempler fra hverdagen og retspraksis. Der vil
blive rig lejlighed til at stille spørgsmål.

Tid og sted
30. september 2020 kl. 9.30-16.00

Emner er bl.a.:

JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A

•

Beskæftigelseskrav og beregning

1620 København V

•

Hvem skal betale sygedagpengene - arbejdsgiveren eller kommunen?

•
•

Arbejdsgiverens ret til refusion – hvornår og hvor

Underviser

længe?

• Charlotte Vester, underdirektør og an-

Den syge deltager ikke i kommunens opfølg-

sættelsesretschef i Dansk Erhverv

ning – hvad sker der med sygedagpengene og
refusionen? Seneste praksis fra Højesteret om
modregning af mistet refusion
•

Sygedagpenge og ferie – herunder hvad sker der
med sygedagpengene og refusionen, hvis den
syge rejser til udlandet?

•

Stop af refusion, hvis medarbejderen kan arbejde
andre steder

•

Delvis sygdom, herunder pligten til at stille sin
arbejdskraft til rådighed

•

Selvforskyldt sygdom

Målgruppe
Advokater, jurister, organisationsansatte og andre
praktikere, herunder HR-medarbejdere, der jævnligt
beskæftiger sig med sygedagpenge og refusion.

Pris
Kr. 4.995 ekskl. moms

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Tilmeld
Klik
her for
digtilmelding
via
www.juc.dk/SYG
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Konferrence for advokatsekretærer, paralegals og PA'er

NYHED

7

LEKTIONER

Indhold
Konferencen er fyldt med faglig viden, redskaber, digitale indsigter samt inspiration til nye måder at gøre
tingene på, foruden stærke metoder til at mindske
stress og personlige barrierer, øge arbejdsglæden og

Tid og sted

det gode samarbejde.

24. september 2020 kl. 8.30-17.00

Som deltager på konferencen får du således input og

Hotel Mariott, Kalvebod brygge 5

værktøjer fra mange forskellige vinkler på din faglige

1560 København K

og personlig udvikling.
Emner er bl.a.:

Talere

•

Aktuelle nye kompetencer og kvalifikationer

• Henrik Lyhne, advokat, partner, direktør

•

Udviklingsmuligheder og karriereveje

•

Sagsstyring og projektledelse - koordinering af

åbner op til nye ud arbejdsområder

i Brocksted-Kaalund

mange aktører med ofte forskellige interesser

• Mark Mayland, foredragsholder og
partner hos Personlig Workflow

•

partner hos Plesner

•
•

Juridiske indsigter og opdateringer på aktuelle
spørgsmål og problemområder

• Brian Pedersen Veie, sekretariatschef
i Tinglysningsretten og redaktør for

Digitale redskaber i de daglige juridiske processer

• Luise Christensen, advokat og partner
hos Accura og HD

Digitalisering af advokatbranchen - indblik og
overblik over udviklingen

• Niels Christian Ellegaard, advokat og

•

Møde med de centrale myndigheder, e.g. Erhvervsstyrelsen og Tinglysningsretten

Fuldmægtigen
• Annelise Warrer, advokat, MBA og Head
of Compliance i Nykredit-koncernen
• Rikke Østergaard, erhvervssociolog og
mentaltræningsekspert

Målgruppe
Advokatsekretærer, paralegals, PA´er og sagsbehandlere.

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Pris
Kr. 4.995 ekskl. moms

Klik her
Tilmeld
for tilmelding
dig via
www.juc.dk/APP20
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Advokaten i bestyrelsen
Indhold

7

Bestyrelsesarbejdet er under forandring. Små og mellemstore virksomheder har ofte en fordel i at have en
advokat i bestyrelsen – dels for at have ”juraen ved

LEKTIONER

hånden” og dels på grund af advokatens erfaring som
virksomhedsrådgiver, men der er juridiske udfordringer, som er vigtigt at have klarlagt, inden man som

Tid og sted

advokat træder ind i en bestyrelse, eller inden man

22. september 2020 kl. 9.30-16.00

som bestyrelse får en advokat som medlem.

JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A
1620 København V

Emner er bl.a.:
•

Advokatens særlige kompetencer

•

Hvad ved advokaten om drift af en virksomhed?

Undervisere

•

Hvad kan advokaten tilføre virksomheden?

• Lars Lindencrone Petersen,

•

Tavshedspligt

•

Særligt ansvar for advokaten

•

Udførelse af juridisk bistand for selskabet

•

Sammenblanding af bestyrelsesarbejde og

videnpartner hos Bech-Bruun
• Morten Samuelsson, advokat og partner hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen

juridisk rådgivning
•

Advokatfirmaets indflydelse på bestyrelsesarbejdet

•

Forsikring

•

Disciplinært ansvar

Målgruppe
Advokater og jurister, der beskæftiger sig med – eller
har ønske om at udføre bestyrelsesarbejde.

Pris
Kr. 4.995 ekskl. moms

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Tilmeld
Klik
her for
digtilmelding
via
www.juc.dk/AIB
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Aktionærrettighedsdirektivet - fokus på ledelsesaflønning

7

LEKTIONER

Indhold
På kurset får du et detaljeret indblik i de nye regler i
selskabsloven og lov om finansiel virksomhed, herunder indsigt i effektiv og korrekt håndtering af særligt
ledelsesaflønningsreglerne.

Tid og sted

Emner er bl.a.:

7. september 2020 kl. 9.30-16.00

•

Mulighederne for at identificere selskabets
aktionærer

JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A
•

Ledelsesaflønningsreglerne

•

Vederlagsrapporten

Undervisere

•

Væsentlige transaktioner mellem børsselskabet

• Peer Schaumburg-Müller, Vicedirektør

1620 København V

og dets nærtstående parter
•

Lettelse af udøvelse af aktionærrettigheder

hos TDC og ekstern lektor ved Copenha-

•

Gebyrregler

gen Business School

•

Politik for aktivt ejerskab

•

Påvirkningen af aktieinvesteringsstrategien

•

Særregler for proxy advisors

• Caspar Rose, Senior Counsel hos Magnusson

Målgruppe
Advokater, virksomhedsjurister og andre, som arbejder med compliance, investor relations, ledelsesaflønning, corporate governance samt aktionærrettigheder
i bredere forstand

Pris
Kr. 4.995 ekskl. moms

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Klik her
Tilmeld
for tilmelding
dig via
www.juc.dk/AKTION
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Asset Management Structuring
NYHED

Indhold

7

Dette kursus giver dig et praktisk overblik over den
relevante regulering for kollektive investeringsordninger og de betragtninger, der ligger bag valget af

LEKTIONER

selskabsform. Herudover får du nyttige værktøjer til
at forstå logik og struktur bag lovgivningen. Udover
de juridiske overvejelser giver kurset dig endvidere

Tid og sted

en indsigt i kommercielle, operationelle og finansielle

15. maj 2020 kl. 9.00-15.30

problemstillinger, der gør sig gældende for kollektive

Kurset udbydes kun som direkte

investeringsordninger.

fjernundervisning i det angivne tidsrum.

Emner er bl.a.:
•

Helikopteroverblikket over lovgivningen

Undervisere

•

Lovens bestanddele (kort)

• Kim Esben Stenild Høibye, partner hos

•

Hvad er en kollektiv investeringsordning (UCITS/
AIF)

•

Hvem er omfattet? (den selskabsretlige kvalifi-

NJORD Law Firm
• Jakub Zakrzewski, advokatfuldmægtig
hos NJORD Law Firm

kation)
•

Kortlægning af behov i forhold til valg af selskabsstruktur

•

Investorkategori og type

•

Investeringsstrategi

•

Selskabsformer

•

UCITS

Målgruppe
Praktikere, der er beskæftiget i den finansielle sektor
eller i virksomheder, der beskæftiger sig med kollektive investeringer, institutionelle samt industrielle
investorer, kommunale/offentlige myndigheder, fonde
og ”family offices”.

Pris
Kr. 5.495 ekskl. moms

Udbydes kun som direkte
fjernundervisning

Tilmeld
Klik
her for
digtilmelding
via
www.juc.dk/AMS

19

Bestyrelses- og direktionsuddannelse i Corporate Compliance

NYHED

4

LEKTIONER

Indhold
En stigende andel af danske virksomheder er i gang
med eller har implementeret omfattende corporate
compliance-programmer. Den løbende status på risici
og compliance-programmet skal rapporteres til hhv.

Tid og sted

direktionen og/eller bestyrelsen. Da compliance-

15. maj 2020 kl. 9.30-13.00

for mange direktions- og bestyrelsesmedlemmer kan

Kurset udbydes kun som direkte

det være vanskeligt for medlemmerne at udfordre de-

fjernundervisning i det angivne tidsrum.

res compliance-officer på kritiske dele af compliance-

programmer stadigvæk er en forholdsvis ny størrelse

programmet.

Undervisere

Emner er bl.a.:

• Mikkel Chislett, senioradvokat hos Bech-

•

Overordnede krav til compliance program uanset
industri/sektor

Bruun
• Nicolai Ellehuus, Global Compliance

•

Mandatet fra ledelse/bestyrelse til compliance
officer

Officer hos Bang & Olufsen
•

Løbende rapporteringsformer fra compliance
officer til ledelse/bestyrelse

•

Hvilke spørgsmål skal du stille for at teste kvaliteten af jeres compliance-program?

•

Hvilke metrics vil give dig et godt billede af effektiviteten af jeres compliance-program?

Målgruppe
Kurset er for dig, som enten er medlem af en bestyrelse, et bestyrelsesorgan som f.eks. audit-committee
eller medlem af direktionen. Kurset kan endvidere
være interessant for compliance-officers, som skal rapportere til bestyrelser/direktioner.

Udbydes kun som direkte
fjernundervisning

Klik her
Tilmeld
for tilmelding
dig via
www.juc.dk/BESTYR
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Pris
Kr. 3.995 ekskl. moms

Bestyrelsesansvar i finansielle virksomheder
Indhold
I de seneste år er der stillet skarpt på ansvaret og
kompetencerne hos ledelsen i finansielle selskaber.
Det har givet et øget fokus på bedømmelsen af besty-

4,5

LEKTIONER

relsesmedlemmers egnethed og hæderlighed, som
forudsætning for at træde ind i finansielle bestyrelser.
Bestyrelsesuddannelse for nye bestyrelsesmedlem-

Tid og sted

mer i finansielle selskaber er blevet obligatorisk. Dette

14. august 2020 kl. 9.30-13.30

halvdagskursus erstatter ikke den uddannelse der for-

JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A

langes af nye bestyrelsesmedlemmer, men det giver et

1620 København V

overblik over de krav, der skal opfyldes og inddrager
praksis fra seneste retssager om bestyrelsesansvar i
din finansielle sektor.

Undervisere
• Gitte Danelund, Senior Manager Finan-

Emner er bl.a.:
•

Juridiske rammer for bestyrelsens arbejde

•

Egnethed og hæderlighed – betydningen af øget

cial Services hos EY
• Søren Lundsgaard, advokat og partner
hos Lundsgaard & Partnere

fokus
•

Bestyrelsens opgaver og ansvar

•

Forståelse af forretningsmodellen

•

Risikovurdering

•

Fokus på regulering, herunder hvidvask og databeskyttelse – hvad er bestyrelsens rolle?

•

Selvevaluering og uddannelse

•

Finanstilsynets praksis og retspraksis – før og nu

Målgruppe
Interne og eksterne advokater og andre rådgivere, der
beskæftiger sig med ledelsesregler i finansielle virksomheder, eller bestyrelsesmedlemmer, som ønsker et
brush-up på rammerne for bestyrelsesarbejdet.

Pris
Kr. 3.500 ekskl. moms

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Tilmeld
Klik
her for
digtilmelding
via
www.juc.dk/BESTFIR

21

Compliance i praksis
NYHED

7

LEKTIONER

Indhold
Kurset har fokus på det praktiske arbejde med Compliance og kurset vil inddrage deltagerne i konkrete
cases samt diskutere deltagernes egne erfaring med
det daglige compliance arbejde. Målsætningen er at

Tid og sted

deltagerne får inspiration til konkrete værktøjer og

20. maj 2020 kl. 9.30-16.00

egne virksomheder.

erfaringsudveksling, der kan bruges i deltagernes

Kurset udbydes kun som direkte
fjernundervisning i det angivne tidsrum.

Emner er bl.a.:
•

compliance-program – hvordan ”sælges” et com-

Undervisere
• Mikkel Chislett, senioradvokat hos Bech-

plianceprogram til direktionen og bestyrelsen?
•
•

Bruun

Tilgang til implementeringen af et risikobaseret

Etablering af mandatet
Hvad indeholder en god compliance risikovurderings proces (som led i et enterprise risk

• Nicolai Ellehuus, Global Compliance

management program)? Se konkrete eksempler

Officer hos Bang & Olufsen

på compliance risk assessments
•

Konkrete eksempler og udfordringer ved nøgle
aktiviteter for funktionen (f.eks. rådgivning, medarbejderundervisning og overvågning/kontrol)

•

Brug af LEAN-værktøjer i et compliance program

•

Hvordan håndterer man myndighedstilsyn?

Målgruppe
Kurset er for dig, som enten skal implementere et
compliance program eller har behov for nye konkrete
eksempler på de forskellige værktøjer under compliance programmet.

Udbydes kun som direkte
fjernundervisning

Pris
Kr. 4.995 ekskl. moms

Klik her
Tilmeld
for tilmelding
dig via
www.juc.dk/COMIP
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Finansiel compliance 2.0
NYHED

Indhold

7

Den regulatoriske tsunami efter finanskrisen har medført en markant udvikling i antallet af opgaver for og
antallet af medarbejdere i finansielle virksomheders

LEKTIONER

compliance-funktion. Underviserne har i en årrække
undervist i kurset ”Praktisk compliance i den finansielle sektor”, som er et grundkursus i compliance-ar-

Tid og sted

bejde, der giver en overordnet indføring i reglerne og

31. august 2020 kl. 9.30-16.00

opgaverne for en compliance-funktion. Dette kursus

JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A

er et udvidet kursus for erfarne compliance-medarbej-

1620 København V

dere, hvor der gås i dybden med kernediscipliner for
compliance-medarbejdere.

Undervisere

Du vil på kurset blandt andet høre om:

• Claus Ditlev Poulsen, Senior Compliance

•

Sammenhæng og forskel mellem operationelle
risici og compliance-risici

•

Metoder anvendt til test af kontroller

•

Typer af gennemgange og valg af dybde heri

•

Anvendelse af risikomodel og vurdering af com-

Officer hos Nykredit
• Annelise Warrer, advokat, MBA og Head
of Compliance i Nykredit-koncernen

pliancerisici
•

Præsentation af vanskelige rapporter for forretningen, og øget gennemslagskraft

Målgruppe
Erfarne compliance-medarbejdere, som gerne vil
udvide horisonten i compliance-arbejdet og dybden
af deres compliance-kompetencer.

Pris
Kr. 4.995 ekskl. moms

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Tilmeld
Klik
her for
digtilmelding
via
www.juc.dk/FC2.0
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Konference om erhvervsdrivende fonde

7

LEKTIONER

Indhold
For tredje år i træk byder JUC velkommen til årets
fondskonference 2020.
Konferencen giver dig de nyeste tendenser og opda-

Tid og sted

teringer fra både myndigheder, forskere og ledere i
toneangivende danske fonde.

1. september 2020 kl. 8.30-17.00
Copenhagen Marriott Hotel

Dagen åbnes af Brian Mikkelsen, direktør i Dansk

Kalvebod Brygge 5

Erhverv og Søren Corfixen Whitt, kontorchef i Fonds-

1560 København

tilsynet, og konferencen styres sikkert af Johan Weihe,
advokat og partner i Bech-Bruun.

Talere

Der sættes i år spot på de erhvervsdrivende fondes

• Johan Weihe, advokat og partner hos

unikke betydning for dansk erhvervsliv, og ikke mindst

Bech-Bruun
• Brian Mikkelsen, adm. direktør hos

som stærke bidragsydere og aktører i samfundsudviklingen.

Dansk Erhverv
• Søren Corfixsen Whitt, kontorchef hos

Emner er bl.a.:

Fondstilsynet i Erhvervsstyrrelsen

•

Fondstilsyn i fremtiden

• Jesper Mailund, adm. direktør i Leo

•

Nye juridiske udviklinger og afgørelser

•

Fondenes rolle i samfundet og erhvervslivet

•

Fokus på strategier og værdier

•

Ligedeling af uddelingerne

• Jesper Nygaard, direktør i Realdania

•

Fondsledelse og ledelsesaflønning

• Ramus Feldthusen, professor ved Kø-

•

Cases fra toneangivende fonde

Foundation
• Kim Nøhr Skibsted, fondsdirektør hos
Grundfos Fonden

benhavns Universitet

Målgruppe
Ansatte i fonde, rådgivere til fonde, interessenter eller
professionelle, som arbejder med uddeling, forvalt-

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Klik her
Tilmeld
for tilmelding
dig via
www.juc.dk/FONDE20

24

ning eller ansøgning af fondsmidler.

Pris
Kr. 4.995 ekskl. moms

Grundkursus i renteloven
Indhold

4

Reglerne i renteloven forudsættes kendt af alle, der
arbejder med inkasso og retssager, idet reglerne finder
anvendelse i alle sager med et økonomisk krav, lige-

LEKTIONER

som morarente og udenretlige sagsomkostninger ofte
bliver betydelige i forhold til hovedstolen.

Tid og sted

Kurset giver deltagerne et fyldestgørende overblik

12. juni 2020 kl. 09.00-12.30

over reglerne i renteloven, således at de hurtigt og

JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A

korrekt kan opgøre morarenter og udenretlige sags-

1620 København V

omkostninger vedrørende alle typer økonomiske krav.
Emner er bl.a.:

Underviser

•

• Franjo Stojanovski, dommerfuldmægtig

Rentelovens område, fravigelighed og rettens
prøvelse

•

ved Retten på Frederiksberg

Fra hvilket tidspunkt kan der beregnes morarente?

•

Hvor høj en morarentesats kan der beregnes?

•

Hvilke udenretlige og indenretlige inddrivelsesomkostninger kan der beregnes?

Målgruppe
Alle, der arbejder med inkassosager eller retssager
(straffesager og civile sager) – herunder sagsbehandlere i inkassoafdelinger, advokater, fuldmægtige og
advokatsekretærer.

Pris
Kr. 3.500 ekskl. moms

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Tilmeld
Klik
her for
digtilmelding
via
www.juc.dk/RENTE
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Lønmodtagernes garantifond

7

LEKTIONER

Indhold
LG-loven er en af de mest centrale love på arbejdsmarkedet, og mange, såvel arbejdsgivere som lønmodtagere og dermed også disses forskelligartede repræsentanter, stifter på et tidspunkt bekendtskab med

Tid og sted

loven. Den rejser en lang række ganske komplicerede

2. november 2020 kl. 9.30-16.00

både til arbejdsret, konkurs- og skifteret. På kurset får

JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A

du betydelig viden om loven og dens mest centrale

1620 København V

bestemmelser.

Undervisere

Emner er bl.a.:
•

Virksomhedsoverdragelse

• Lars Lindencrone Petersen, videnpart-

•

Særlige problemstillinger ift. offentlig virksomhed

•

Arbejdsgiveridentitet

• Peer Schaumburg-Müller, vicedirektør i

•

Arbejdsgiverophør

TDC Group og ekstern lektor på CBS

•

Hvem dækkes?

•

Garantien

•

Kravets stilling

•

Kravstyper

ner hos Bech-Bruun

fortolkningsproblemer, som forudsætter kendskab

Målgruppe
Profiler, som i advokatfirmaer, arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer samt A-kasser, beskæftiger
sig med LG-lovens problemstillinger. Kurset er bygget
sådan op, at både jurister og ikke-jurister kan drage
nytte af undervisningen.

Pris
Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Klik her
Tilmeld
for tilmelding
dig via
www.juc.dk/LG
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Kr. 4.995 ekskl. moms

M&A-tvister
Indhold

4

M&A-tvisterne bliver flere, og tvisterne har ofte en
størrelse og kompleksitet, der nødvendiggør en høj
grad af specialisering inden for bl.a. voldgift, M&A-

LEKTIONER

processer, regnskabsforhold, forsikringsforhold (W&I)
og internationale forhold.

Tid og sted

På kurset får du en introduktion til de særlige forhold,

11. november 2020 kl. 9.00-12.30

der ofte gør sig gældende ved M&A-tvister.

JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A
1620 København V

Emner er bl.a.:
•

Forebyggelse/minimering af risikoen for en tvist

•

Proceduren for "claims"

Undervisere

•

Voldgiftsprocessen

• Jacob Møller Dirksen, advokat og part-

•

Overblik og overvejelser

•

Udvalgte områder

•

Købesumsreguleringer / Earn-outs

•

Konkurrence- og kundeklausuler

•

Warranty & Indemnity forsikringer

•

Produktets karakteristika

•

Dækningsområde

•

Håndtering af "claims"

ner hos Accura
• Daniel Haue Jakobsson, advokat og
director hos Accura

Målgruppe
Alle, der kommer i berøring med tvister i M&A-forhold
og W&I.

Pris
Kr. 3.500 ekskl. moms

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Tilmeld
Klik
her for
digtilmelding
via
www.juc.dk/M&A

27

Køb og salg af virksomheder (M&A) for specialister
NYHED

7

LEKTIONER

Udbytte
Du får udbygget din værktøjskasse og bliver opdateret
på de nyeste tendenser inden for M&A, herunder de
internationale tendenser. Samtidig bliver du introduceret til de metoder og overvejelser, som investment-

Tid og sted

bankeren anvender i forbindelse med værdiansættelse
af targetvirksomheden.

27. maj 2020 kl. 9.30-16.00
Kurset udbydes kun som direkte

Kurset vil fokusere på følgende dele af transaktions-

fjernundervisning i det angivne tidsrum.

processen:
•

Værdiansættelse, herunder gennemgang af for-

Undervisere

skellige værdiansættelsesmetoder (DCF, multiple

• Sebastian Ingversen, advokat og part-

value, equity value, nettorentebærende gæld og

metoden, mv.) og vigtige definitioner (enterprise
arbejdskapital)

ner hos DLA Piper
• Christian Baarsøe, Director hos Carnegie

•

Købesumsreguleringer i overdragelsesaftalen,
bl.a. Closing Accounts vs. Locked Box Accounts

Investment Banking

samt definitionerne af nettorentebærende gæld
og arbejdskapitals betydning for equity value
•

Earn Out, herunder modeller og relevant beskyttelse og balancering af sælgers, henholdsvis
købers, interesser

Målgruppe
Du arbejder jævnligt med transaktioner og ønsker at
få udbygget din værktøjskasse og blive opdateret på
de nyeste tendenser inden for M&A, herunder de internationale tendenser.

Udbydes kun som direkte
fjernundervisning

Klik her
Tilmeld
for tilmelding
dig via
www.juc.dk/KSV

28

Pris
Kr. 4.995 ekskl. moms

Praktisk compliance i den finansielle sektor
NYHED

Indhold

7

På kurset får du indsigt i complianceområdet – herunder de praktiske problemstillinger, som er forbundet
med at kunne efterleve lovkravene og samtidig skabe

LEKTIONER

værdi for virksomheden. Hovedvægten vil være på
compliance i pengeinstitutter, men underviserne vil
i et vist omfang inddrage supplerende eller lempede

Tid og sted

krav for andre finansielle virksomheder. Derudover

6. oktober 2020 kl. 9.30-16.00

bliver du introduceret til en række praktiske værktøjer,

JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A

som du kan bruge, når du udfører compliancearbejde.

1620 København V

Emner er bl.a.:
Compliancefunktionens ansvarsområde i hen-

Undervisere

hold til reglerne

• Claus Ditlev Poulsen, Senior Compliance

•
•

Udvikling i compliancefunktionens opgaver som
led i den EU-retlige virkelighed

•

Compliancefunktionens opgaver

•

Ledelsesrapportering – hyppighed og indhold

•

Compliancegennemgange i praksis – proces,

Officer hos Nykredit
• Annelise Warrer, advokat, MBA og Head
of Compliance i Nykredit-koncernen

værktøjer og praktiske tips og tricks
•

Samarbejde med forretningen

•

Værdiskabende og effektiv compliance

•

Compliance som kulturskaber

•

Hvad du skal være opmærksom på ved Finanstilsynets stigende krav og inspektioner? – herunder
Finanstilsynets seneste afgørelser

Målgruppe
Advokater, jurister, compliance- og risk management
ansvarlige og andre, der arbejder med compliance i
den finansielle sektor.

Pris
Kr. 4.995 ekskl. moms

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Tilmeld
Klik
her for
digtilmelding
via
www.juc.dk/COMP

29

Sustainable Development Goals - Acceleration

7

LEKTIONER

Indhold
På kurset vil deltagerne blive præsenteret for
verdensmålene som et rammeværk for strategisk forretningsudvikling. Her vil underviseren trække på sine
erfaringer fra initiativet SDG-Accelerator, hvor han har

Tid og sted

arbejdet med 32 danske produktionsvirksomheder om

12. maj 2020 kl. 9.00-15.30

første spadestik i fht. at identificere de globale udfor-

Kurset udbydes kun som direkte

dringer den enkelte virksomhed kan bidrage til at løse

fjernundervisning i det angivne tidsrum.

og de forretningsmuligheder, der måtte findes heri.

Underviser

Emner er bl.a.:

selvsamme. Deltagerne vil deltage aktivt og tage de

•

betyder for erhvervslivets grundlæggende vilkår

• Kristoffer Nilaus Tarp, direktør hos Concord Consulting A/S

Hvorfor verden er under forandring og hvad det

•

Bæredygtighed som konkurrenceparameter og
et spørgsmål om ren overlevelse

•

Den private sektors rolle i fht. indfrielse af verdensmålene og det kommercielle potentiale heri

•

Verdensmålene som driver for innovation og
strategisk forretningsudvikling

•

Hvordan kommer vi videre med denne dagsorden i min virksomhed, og hvilke redskaber kan
hjælpe os på vej?

Målgruppe
Stabsfunktioner med relevans for virksomhedens
strategiske udvikling eller med rådgivende funktioner
internt eller eksternt i relation til forretningsudvikling.
Eksempelvis topledelse, salg og marketing, produktudvikling, CSR, og supply chain.

Udbydes kun som direkte
fjernundervisning

Klik her
Tilmeld
for tilmelding
dig via
www.juc.dk/SUS

30

Pris
Kr. 4.995 ekskl. moms

Warranty & Indemnity forsikringer
Indhold

6

Warranty & Indemnity forsikringer (W&I) har vundet
hastig udbredelse de senere år og anvendes i dag ofte
i forbindelse med virksomhedsoverdragelser. Der er

LEKTIONER

tale om en relativt ny forsikringsform på det danske
marked, og produktet udvikles løbende i lyset af de
gjorte erfaringer, blandt andet på baggrund af de

Tid og sted

større skadessager, der har været.

10. juni 2020 kl. 9.30-15.00
JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A

Gå hjem fra kurset med:
•

og fra et praktisk perspektiv
•
•

Indblik i samspillet mellem overdragelsesaftalen

Undervisere

og forsikringen

• Jonathan Hartvig Mikkelsen, advokat og

Indsigt i praktikken omkring tegning af forsikringen i forbindelse med transaktionsprocessen

•

Værktøjer til at håndtere skadesager

•

Dybere indsigt i tilrettelæggelsen af et krav
under en W&I forsikring

•

1620 København V

Forståelse for W&I forsikringer, både fra et juridisk

En forståelse for de ofte komplekse opgørelser
omkring tab

Vice President for Nordics Private Equity
og M&A hos Marsh
• Jonas Spangsberg Svensson, advokat,
partner og Senior Claims Adjuster hos
Riskpoint A/S
• Jacob Møller Dirksen, advokat og partner hos Accura

Målgruppe
Alle, der kommer i berøring med W&I forsikringer som
led i en virksomhedsoverdragelser eller i forbindelse
med skadessager, herunder brugere af produktet
(køber eller sælger), advokater, virksomhedsjurister,
underwritere, jurister og skadebehandlere i forsikringsselskaber, forsikringsmæglere og risk managers.

Pris

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Kr. 4.995 ekskl. moms

Tilmeld
Klik
her for
digtilmelding
via
www.juc.dk/WAR

31

EU-rettens betydning i danske sager

7

LEKTIONER

Indhold
Hvornår og hvordan kan EU-retten gøres gældende
i sager ved danske domstole? Hvad skal man være
særligt opmærksom på i forbindelse med en præjudiciel forelæggelse, og hvordan kommer man bedst

Tid og sted

igennem med sit budskab under sagens behandling
ved EU-Domstolen?

19. oktober 2020 kl. 9.30-16.00
JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A

Disse emner bliver berørt på kurset, hvor du samtidig

1620 København V

bliver opdateret på EU-Domstolens seneste retspraksis
i en række vigtige sager af særlig interesse for danske

Undervisere

jurister.

• Henrik Saugmandsgaard Øe, gene-

Emner er bl.a.:

raladvokat ved EU-Domstolen

•

vokat Henrik Øe ved EU-Domstolen

EU-rettens betydning og anvendelse i danske
sager

• Daniella Elkan, referendar for generalad•

Gode råd og praktiske tips i forbindelse med den
præjudicielle procedure

•

Udarbejdelse af forelæggelseskendelsen

•

Domstolens vejledning til de nationale retter om
forelæggelse af præjudicielle spørgsmål

•

Forberedelsen af det skriftlige indlæg

•

Den mundtlige procedure ved EU-Domstolen

•

Sproglige og kulturelle udfordringer

Målgruppe
Alle advokater og jurister, der arbejder med EU-retlige
problemstillinger i det daglige. Kurset berører mange
forskellige retsområder og forudsætter et grundlæggende kendskab til EU-ret.

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Klik her
Tilmeld
for tilmelding
dig via
www.juc.dk/EU
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Pris
Kr. 5.495 ekskl. moms

Grundlæggende udbudsret med fokus på udbudsloven

Indhold

7

Hvert eneste år indkøber det offentlige i Danmark
for ca. 300 mia. kroner. Udbudsreglerne har i den for-

LEKTIONER

bindelse en central betydning i forhold til at sikre, at
midlerne udnyttes bedst muligt uden at der varetages
usaglige hensyn.

Tid og sted

På dette udbudsretlige kursus får du en grundlæggen-

24. august 2020 kl. 9.30-16.00

de introduktion til udbudsreglerne og deres praktiske

JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A

anvendelsesområde.

1620 København V

Emner er bl.a.:
•

De relevante udbudsretlige regelsæt

Underviser

•

Ordregivere og kontrakter omfattet af udbuds-

• Martin Stæhr, advokat og partner

reglerne

hos Advokatfirmaet Stæhr Schütze

•

De relevante tærskelværdier

Ingemann

•

De forskellige udbudsprocedurer – herunder
udbud med forhandling

•

Udvælgelses- og tildelingskriterier – herunder
håndtering af ESPD

•

Evalueringsmodeller

•

Aktindsigt i forbindelse med udbud

•

Det udbudsretlige klagesystem

Målgruppe
Alle, der ikke tidligere har stiftet bekendtskab med
udbudsreglerne og alle, der tidligere har arbejdet med
udbudsreglerne, men ønsker at blive opdateret på
reglerne i den nye udbudslov.

Pris

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Kr. 4.995 ekskl. moms

Tilmeld
Klik
her for
digtilmelding
via
www.juc.dk/UDBUDS

33

Innovative indkøb og kontraktuelle samarbejder
NYHED

7

LEKTIONER

Indhold
Kurset giver dig indblik i og praktisk forståelse for de
forskellige innovative udbudsformer og kontraktuelle samarbejdsmodeller gennem teori, praksis og
konkrete cases.

Tid og sted

Du får indblik i muligheden for at samarbejde med

15. september 2020 kl. 9.30-16.00

private virksomheder om forskning og udvikling uden

JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A

udbud.

1620 København V
På kurset får du bl.a.:

Undervisere

•

man møder ved gennemførelse af innovative
indkøb og tilrettelæggelse af kontraktuelle

• Malene Roose Bagh, advokat og partner

samarbejder

hos Kammeradvokaten
• Milena Krogsgaard, advokat hos Kam-

Viden til juridisk at tackle de udfordringer, som

•

Dybere indsigt i reglerne for forskning og udvikling uden udbud

meradvokaten
•

Forståelse innovationspartnerskabet som værktøj
til fælles udvikling af innovative løsninger

•

Kendskab til hvordan du kan designe og udbyde
innovationspartnerskaber

•

Kendskab til dynamiske indkøbssystemer og
rammeaftaler som konkrete værktøjer til løbende
køb af innovative teknologier og løsninger

•

Kendskab til forskellige kontraktuelle samarbejdsmodeller samt incitamentsmodeller, der
sikrer innovation

Målgruppe
Alle aktører, der er involveret i offentlige udbud.

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Klik her
Tilmeld
for tilmelding
dig via
www.juc.dk/INNO
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Pris
Kr. 4.995 ekskl. moms

Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
Indhold

7

Mange er specialister i praktisk håndtering af enten
udbuds-, entreprise- eller forsikringsret. Det er dog de
færreste, der mestrer den helt særlige kombination

LEKTIONER

der opstår, hvor udbuds-, entreprise- og forsikringsret mødes i praksis. De tre områder modarbejder og
saboterer ofte hinanden indbyrdes. Hvis der alene

Tid og sted

er taget stilling til de udbuds- og entrepriseretlige

13. november 2020 kl. 9.30-16.00

problemstillinger forud for arbejdets påbegyndelse,

JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A

kan man senere komme i problemer, i forhold til de

1620 København V

forsikringsretlige perspektiver. Det kan betyde, at
du kan stå i en situation, hvor det kan være meget
vanskeligt at afgøre, hvilke regler der gælder og ikke

Underviser

mindst, hvordan du skal agere i praksis eller rådgive

• Simon Heising, advokat og partner hos

sammenhængende på området.

Nexus Advokater

Emner er bl.a.:
•

En kort gennemgang af de tre retsdiscipliner,
udbuds-, entreprise- og forsikringsret

•

Gennemgang af de områder, hvor retsområderne
mødes i praksis

•

Hvordan påvirker de tre regelsæt hinanden
indbyrdes?

•

Særlig fokus på hvordan retsreglerne saboterer
hinanden i praksis

Målgruppe
Rådgivere, der arbejder med enten udbuds-, entreprise- eller forsikringsret i deres daglige virke, og som
ønsker at udvide deres rådgivningskompetencer, til
også at omfatte de andre retsdiscipliner.

Pris
Kr. 4.995 ekskl. moms

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Tilmeld
Klik
her for
digtilmelding
via
www.juc.dk/UDENFOR

35

Sådan implementerer du EU-regulering i dansk ret

7

LEKTIONER

Indhold
Du får et indgående kendskab til, hvordan en korrekt
implementering af direktiver i dansk ret skal ske, således at implementeringen lever op til EUF-traktatens
krav, EU-Domstolens praksis og regeringens princip-

Tid og sted

per og procedurer.

27. august 2020 kl. 9.30-16.00

Vi vil også komme ind på problemstillingerne vedrø-

JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A

rende fastsættelse af supplerende regler i tilknytning

1620 København V

til forordninger. Selv om forordninger virker som national lovgivning i medlemsstaternes retssystemer, vil

Underviser

en forordning almindeligvis forudsætte udstedelsen af
supplerende nationale regler.

• Christian Østrup, Teamleder og chefkonsulent i Konjern Jura hos Miljø- og

Emner er bl.a.:

Fødevareministeriet

•

Regeringens 5 principper for EU-implementering
af erhvervsrettet regulering

•

Regeringens EU-implementeringsudvalg, herunder procedurerne for forelæggelse for udvalget

•

Implementeringsrådet rolle som rådgiver for
regeringen

•

EU-Domstolens praksis om implementering af
direktiver og forordninger

•

Forarbejder til EU-retsakter og andre fortolkningsbidrag

•

Fordele og ulemper ved inkorporerings- og omskrivningsmetoden

•

Valg af dansk retsakt ved gennemførelse af EUregulering

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Målgruppe
Alle, der ønsker et indgående kendskab til arbejdet
med implementering af EU-regulering

Klik her
Tilmeld
for tilmelding
dig via
www.juc.dk/SAADAN

36

Pris
Kr. 4.995 ekskl. moms

Konkurrenceret i praksis
Indhold

7

Konkurrenceretten udvikler sig hurtigt og får større og
større betydning for de fleste virksomheder og organisationer. Stadigt flere velkendte aftaleelementer bliver

LEKTIONER

forbudt, mens der omvendt gives større aftalefrihed
på områder, der i mange år har været tæt reguleret.
Det er ikke let at følge med, hvis man ikke beskæf-

Tid og sted

tiger sig med konkurrenceretten til daglig. Men det

10. november 2020 kl. 9.30-16.00

er vigtigt at have et grundlæggende kendskab til de

JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A

væsentligste forbud. Sanktionerne for overtrædelser

1620 København V

skærpes løbende, og flere og flere kunder kræver nu
erstatning for tab forvoldt ved overtrædelser.

Underviser

Emner er bl.a.:

• Thomas Ryhl, advokat og partner hos

•

De grundlæggende forbud mod visse distributi-

Njord Law Firm

onsformer
•

Konkurrenters koordinering af adfærd

•

Dominerende virksomheders misbrug af deres
dominerende stilling

•

De nyeste regelsæt og vejledninger

•

Typiske eksempler på konkurrenceklausuler, eksklusivitetsbestemmelser, forbudte forhandlervilkår, prisfastsættelsesmekanismer, rabatsystemer
og informationsudveksling

Målgruppe
Advokater, jurister, økonomer og ledere i brancheorganisationer, virksomheder og foreninger, og alle,
der rådgiver disse om aftaleretlige, kommercielle eller
strategiske forhold.

Pris
Kr. 4.995 ekskl. moms

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Tilmeld
Klik
her for
digtilmelding
via
www.juc.dk/KR
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Dødsboskifteret - aktuelle og udvalgte emner

7

LEKTIONER

Indhold
På kurset behandler vi en række aktuelle eller uafklarede emner, problemstillinger og faldgruber af et underviserteam, der består af specialister fra henholdsvis
advokatsiden og domstolene. Emnerne bliver således

Tid og sted

belyst og debatteret fra forskellige vinkler af erfarne

15. september 2020 kl. 9.30-16.00

ten.

undervisere med overblik og indsigt i dødsboskifteret-

JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A
1620 København V

Kurset afvikles i seminarform, og det forventes, at du
deltager aktivt. Programmet er foreløbigt, og det kan

Undervisere

blive suppleret med yderligere emner, herunder aktuelle emner på tidspunktet for kursets afholdelse.

• Maryla Rytter Wroblewski, advokat og
partner hos Nyborg og Rørdam
• Claes Dall Hersland, skifteretschef ved

Emner er bl.a.:
•

Nedslag i ægtefælleloven – eller lovens nedslag i
dødsboskifterne

Retten i Kolding
•

Ophørsdagen

•

Behandling af gæld ved død

•

Ægteskab på dødslejet og dødslejegaver

•

Misbrug

•

Uskiftet bo

•

Fuldmagter

•

fællestestamenter

Målgruppe
Erfarne advokater og jurister samt advokatsekretærer
med væsentlig erfaring på det dødsboskifteretlige
området, men også andre, som arbejder professionelt
med skifte- og arveretlige problemstillinger.

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Klik her
Tilmeld
for tilmelding
dig via
www.juc.dk/DOEDSBO

38

Pris
Kr. 4.995 ekskl. moms

Dødsbobeskatning
NYHED

Indhold

7

Kurset giver deltagerne et overblik over de særlige
regler fro beskatning af dødsboer og mulighed for

LEKTIONER

skatteplanlægning, herunder betydningen af skifteform, skattefritagelse, overdragelse med succession
og værdiansættelse. Herudover har kurset fokus på
udvalgte og særligt problemfyldte områder inden for

Tid og sted

skatteretten, herunder aktieavancebeskatning, kursge-

24. september 2020 kl. 9.30-16.00

vinstbeskatning og virksomhedsomdannelse.

JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A
1620 København V

Emner er bl.a.:
•

Skifteformer og beskatning

•

Skattefritagelse

Underviser

•

Boets indkomstopgørelse

• Karsten Gianelli, skatterådgiver hos

•

Succession

•

Subjektiv skattepligt/Internationale forhold

•

Udlodningsmodtagere og efterlevende ægte-

Beierholm

fælle
•

Boopgørelse og værdiansættelse

Målgruppe
Der er tale om et specialistkursus for advokater/bobehandlere med kendskab til arveret og grundlæggende
skatteregler samt praktisk erfaring med behandling af
dødsboer.

Pris
Kr. 4.995 ekskl. moms

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Tilmeld
Klik
her for
digtilmelding
via
www.juc.dk/DOEDSBOSKAT
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Ægtefælleskiftet i lyset af ægtefælleloven

7

LEKTIONER

Indhold
På kurset i ægtefælleskiftet får du en unik viden til at
foretage ægtefælleskifter og udarbejde bodelingsaftaler, hvor det er nødvendigt at kende de nye regelsæt.
Behovet for viden om ægtefælleskifter omfatter

Tid og sted

områder, som enten er helt nye eller som er undergået
ændringer.

22. september 2020 kl. 9.30-16.00
JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A

Emner er bl.a.:

1620 København V

•

Dansk ret eller fremmed ret

•

Retsafgift

Undervisere

•

Fri proces

•

Privat skifte eller skifte ved bobehandler?

• Jørgen U. Grønborg, advokat og partner

•

Ophørsdag og opgørelsesdag

hos Advokaterne Sankt Knuds Torv

•

Værdiansættelse af fast ejendom

• Linda Nielsen, professor, dr. jur. hos

•

Finans Danmarks Task Force

Nettodriftsudgifter og nettoindtægter i boperioden

Københavns Universitet og formand for
•

Deling og værdiansættelse af pensionsordninger,
herunder mulighederne for og beregning af
kompensationskrav

•

Personlige erstatninger

•

Goodwill

•

Immaterielle rettigheder

•

Latente skattefordele og skattebyrder

•

Bodelsopdelt boopgørelse

•

Fordeling af gæld

•

Reguleringskrav og misbrugskrav

Målgruppe
Advokater, advokatfuldmægtige og andre praktikere,

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

som ønsker at få ajourført deres viden på det familie-

Klik her
Tilmeld
for tilmelding
dig via

Pris

www.juc.dk/AEGTEF

40

retlige område.

Kr. 4.995 ekskl. moms

Ægtepagter og testamenter
NYHED

Indhold

7

Emner er bl.a.:
•

Reguleringens indhold: Hvad kan man aftale/

LEKTIONER

bestemme, og hvad kan man ikke aftale eller
bestemmer, når det gælder ægtepagter og
testamenter
•

•

Nærmere om sammenhængen mellem ægte-

Tid og sted

pagter og testamenter ved forskellige familiesi-

København

tiationer

18. september 2020 kl. 9.30-16.00

Overblik over forskellige kombinationer af

JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A

testamenter og ægtepagter og ”faldgruberne”

1620 København V

ved dem
•
•
•

Særlige overvejelser om ægtepar med ”dine,

Aarhus

mine og vores børn”

27. maj 2020 kl. 9.30-16.00

Særlige overvejelser om virksomheder ved udar-

Kurset udbydes kun som direkte

bejdelse af ægtepagter og testamenter

fjernundervisning i det angivne tidsrum.

Særlige overvejelser om testatorer uden livsarvinger

•
•

Særlige overvejelser om generationsskifter og

Undervisere

succession

• Maryla Rytter Wroblewski, advokat og

Særlige overvejelser om betydningen af internationale tilknytninger og aktiver

partner hos Nyborg og Rørdam
• Linda Nielsen, professor, dr. jur. hos
Københavns Universitet og formand for

Målgruppe

Finans Danmarks Task Force

Advokater, der arbejder med familieret og arveret på
et mere avanceret plan. Det kan f.eks. være klienter
med komplicerede familieforhold, internationale
relationer eller med særlige ønsker i relation til generationsskifte.

Pris

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Kr. 5.495 ekskl. moms

Tilmeld
Klik
her for
digtilmelding
via
www.juc.dk/AEGTE
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Køb og salg af udlejningsejendomme i praksis

7

LEKTIONER

Indhold
På kurset i køb og salg af udlejningsejendomme får
du et overblik over den praktiske fremgangsmåde ved
handel med udlejningsejendomme og ejendomsselskaber. Du får også værktøjer til at tage højde for de

Tid og sted

typiske faldgruber og udfordringer i praksis.

17. november 2020 kl. 9.30-16.00

Emner er bl.a.:

JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A

•

Gennemgang af sædvanlige vilkår i købsaftalen

1620 København V

•

Gennemgang af en sædvanlig selskabsoverdra-

Undervisere

•

• Katja Paludan, advokat og partner hos

•

gelsesaftale
mens fysiske tilstand samt retlige forhold
Særligt om due diligenceprocedure i relation til
ejendommens lejeforhold, herunder hvornår der

Husen Advokater

udløses tilbudspligt til lejerne, jf. lejelovens kap.

• Naja Retbøll Petersen, advokat og part-

XVI og opfyldelse heraf i praksis

ner hos Husen Advokater
• Claus Koskelin, partner og statsautorise-

Due diligenceprocedure i relation til ejendom-

•

Ansvaret for retlige og fysiske mangler, sædvanlige ansvarsfraskrivel-sesklausuler, garantierklæ-

ret revisor hos Grant Thornton

ringer m.v., herunder forholdet mellem købers
undersøgelsespligt og sælger oplysningspligt
•

Købesummens betaling, og konsekvenser ved
forsinkelse samt deponering, sikkerhedsstillelse
og frigivelse af købesummen

Målgruppe
Advokater, advokatfuldmægtige, jurister, ejendomsadministratorer, juridiske assistenter, advokatsekretærer,
ejendomsmæglere og andre, der beskæftiger sig med
overdragelse af udlejningsejendomme.

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Klik her
Tilmeld
for tilmelding
dig via
www.juc.dk/UDLEJ
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Pris
Kr. 4.995 ekskl. moms

Erhvervslejerettens mest aktuelle emner
NYHED

Indhold

7

Kursets formål er at ajourføre deltagerne med de mest
aktuelle problemstillinger inden for erhvervslejeretten

LEKTIONER

samt behandlingen og løsningen af disse problemstillinger.
Emner er bl.a.:

Tid og sted

•

Markedslejeregulering, jf. Erhvervslejelovens § 13

12. november 2020 kl. 9.30-16.00

•

Forbedringer af det lejede og dettes betydning

JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A

for markedslejen, Erhvervslejelovens § 13, stk. 6,

1620 København V

nr. 1
•
•

Specifikationskravene i henhold til Erhvervslejelovens § 5, stk. 2 og 3

Undervisere

Problemstillinger omkring afståelse, Erhvervsle-

• Luise Christensen, advokat og partner

jelovens § 55
•

Førtidig afvikling af lejeforholdet (lejer smider
nøglerne i utide)

•

Fraflytning og krav i forbindelse med fraflytning

•

Syn og skøn

•

Udlejers ret til opsigelse i henhold til Erhvervsle-

hos Accura
• Leif Djurhuus, advokat og partner hos
Plesner

jelovens § 61

Målgruppe
Praktikere, som beskæftiger sig med erhvervslejeforhold herunder administratorer, advokater, jurister og
revisorer samt personer i den offentlige forvaltning.

Pris
Kr. 4.995 ekskl. moms

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Tilmeld
Klik
her for
digtilmelding
via
www.juc.dk/AKTUEL

43

Markedslejesager – i bolig- og erhvervslejeretten
NYHED

7

LEKTIONER

Indhold
Kurset kommer hele vejen rundt om markedslejesager: fra en parts overvejelser om lejeregulering,
ensidigt indhentede erklæringer, bevissikring,
editionspligt, vidner, selve hovedforhandlingen og

Tid og sted

proceduren.

11. september 2020 kl. 9.30-16.00

Der fokuseres i høj grad beviser herunder sammen-

JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A

ligningslejemål og syn og skøn. Du kommer i dybden

1620 København V

med proceduren, så du selv kan håndtere markedslejesager efter kurset.

Undervisere

Emner er bl.a.:

• Christian Lundblad, retspræsident ved

•

• Leif Djurhuus, advokat og partner hos
Plesner

Krav til varslingen og typiske ugyldighedsindsigelser

Retten på Frederiksberg
•

Varslingshindringer

•

Væsentlighed, fredning, uopsigelighed, kombinationsregulering samt nyeste praksis omkring
anvendelsen af ELL § 7

•

Beviser

•

Sammenligningslejemål

•

Syn og skøn

•

Anvendelsen af andre beviser, herunder selvstændigt indhentede erklæringer

•

Minimumsregulering af leje

•

Forbedringer efter erhvervslejelovens 13 stk. 6

•

Bæredygtigt byggeri

Målgruppe
Advokater, advokatfuldmægtige, jurister, investorer,

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

ejendomsadministratorer, juridiske assistenter, advo-

Klik her
Tilmeld
for tilmelding
dig via

Pris

www.juc.dk/MARKED
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katsekretærer, ejendomsmæglere og andre.

Kr. 4.995 ekskl. moms

Den nye ejerlejlighedslov
NYHED

Indhold

7

Kursets giver kursisterne oversigt over nye, ændrede
og uændrede regler i kommende ejerlejlighedslov og

LEKTIONER

normalvedtægt for ejerlejligheder.
Hvad skal man særligt være opmærksom på, når loven
og normalvedtægten ændres og hvordan forbereder

Tid og sted

ejerforeningerne sig til dette/rådgives om dette.

28. august 2020 kl. 9.30-16.00
JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A

På kurset får du:
•

den tid forventes at være vedtaget, og vi fokuse•

rer på de nye ændringer,

Undervisere

gennemgang af de nye regler om ejerlejligheds-

• Kristian Dreyer, advokat og partner hos

opdeling
•

1620 København V

gennemgået den nye ejerlejlighedslov, som til

gennemgået ny normalvedtægt for ejerforenin-

GALST
• Brian Pedersen Veie, sekretariatschef

ger, og vi fokuserer her særligt på nye bestem-

i Tinglysningsretten og redaktør for

melser om bl.a. adgang til lejligheden, ny regel

Fuldmægtigen

om husorden, den nye generalklausul, de nye
regler om bodspålæg ved grovere misligholdelse
og pligtforsømmelse overfor ejerforeningen samt
ikke mindst muligheden for at skride til eksklusion og tvangssalg af ejerlejligheden.
•

gennemgang af hvad de nye regler betyder for
ejerforeningerne og kommende vedtægter/
vedtægtsændringer, herunder samspillet mellem
individuelle tinglyste vedtægter og de nye regler
og ikke mindst den nye normalvedtægt

Målgruppe
Advokater/advokatsekretærer, ejendomsadministratorer, landinspektører og andre der beskæftiger sig med

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

rådgivning om ejerlejligheder og vedtægter.

Pris
Kr. 4.995 ekskl. moms

Tilmeld
Klik
her for
digtilmelding
via
www.juc.dk/NYEJER
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Servitutter - Håndtering og tinglysning af private servitutter

NYHED

7

LEKTIONER

Indhold
Kurset præsenterer gældende ret på området med udgangspunkt i en række afgørelser fra landret, og med
praktisk viden om ”how to do” i den praktiske tingbog
og ved brug af tinglysning.dk.

Tid og sted

Som deltager opnår du bl.a.:

2. juni 2020 kl. 9.30-16.00

•

Opdateret og operationel viden om at finde og

JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A

identificere allerede tinglyste servitutter, uanset

1620 København V

om de er tinglyst for nyligt, i papirtingbog/
skannet akt eller før tinglysningsloven/findes på

Undervisere

Rigsarkivet
•

Aktuel viden om prioritetsvirkning og forhold

• Brian Pedersen Veie, sekretariatschef

mellem tinglyste servitutter og utinglyste ret-

i Tinglysningsretten og redaktør for

tigheder – og hvordan der forholdes ved fejl i

Fuldmægtigen

tingbogen og genindførsel af servitutter eller
sletning af servitutter

• Jeanette Sørensen, afdelingsleder i Tinglysningsretten i Hobro

•

Viden om nyeste praksis om servitutter og planloven – skal kommunen samtykke i tinglysning
af en ny servitut eller kan kommunen i lokalplan
ophæve servitut og hvordan håndteres dette

•

Viden om landbrugslovens hhv. udstykningslovens krav til servitutter.

Målgruppe
Advokater/advokatsekretærer, ejendomsmæglere,
landinspektører og andre, der arbejder med servitutter
som den del af en ejendomshandel eller ved tinglysning af eller ændring/ophævelse af servitutter.

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Pris
Kr. 4.995 ekskl. moms

Klik her
Tilmeld
for tilmelding
dig via
www.juc.dk/SERVITUTP
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Servitutter - Håndtering og tinglysning i det offentlige

NYHED

Indhold

7

På dette kursus målrettet kommuner har du en unik
mulighed for at optimere arbejdet med servitutter og
tinglysning. Underviserne er hhv. chef i Tinglysnings-

LEKTIONER

retten og kommunalansat jurist med baggrund fra advokatbranchen og fast ejendom som speciale. Samlet
har de en dyb all-round indsigt i de problemstillinger

Tid og sted

og udfordringer, som tinglysning og servitutter kan

3. juni 2020 kl. 9.30-16.00

give ansatte hos kommunerne.

JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A
1620 København V

Emner er bl.a.:
•

Optimal brug af tinglysning.dk for kommuner

•

Afgrænsning af servitutretten og forskellige

Undervisere

servituttyper

• Brian Pedersen Veie, sekretariatschef

•

Offentligretlige servitutter – hjemmelspørgsmål
m.v. og mulighed for prioritet forud for andre
servitutter og pantegæld

•

Privatretlige servitutter (kommunen som grund-

i Tinglysningsretten og redaktør for
Fuldmægtigen
• Sine Dahl Christensen, seniorjurist hos
Lyngby-Taarbæk Kommune

ejer) – herunder servitutter om hjemfaldspligt,
tilbageskødning, tillægskøbesum osv.
•

Servitutter som styringsredskab – herunder samspillet med planlovens bestemmelser

Målgruppe
Ansatte i kommunerne, der beskæftiger sig med servitutret – herunder oprettelse, påtegning og aflysning.
Kurset henvender sig også til ansatte i kommunerne
(eksempelvis i teknik- og miljøforvaltningerne), der
beskæftiger sig med planret/lokalplaner og byggesagsbehandling, og som derigennem kommer i
berøring med servitutretten.

Pris
Kr. 4.995 ekskl. moms

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Tilmeld
Klik
her for
digtilmelding
via
www.juc.dk/SERVITUTO
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Det digitale tinglysningsakademi 2020

12

LEKTIONER

Indhold
Akademiet ledes af Brian Pedersen, der er sekretariatschef for Tinglysningsretten. Hvert møde afholdes i
forbindelse med de tre årlige opdateringer af tinglysningssystemet med tre forskellige gæsteundervisere.

Tid og sted

På akademiet får du således førstehåndskendskab til

Dag 1 AFHOLDT

male brug af systemet med andre professionelle.

ændringerne og har mulighed for at drøfte den opti-

31. marts 2020 kl. 9.15-12.30
Emner er bl.a.:

Dag 2

•

8. juni 2020 kl. 9.15-12.30

De tre årlige opdateringer af tinglysningssystemet. Møderne i akademiet afholdes lige før opdateringerne, så du kan være klar til ændringerne

Dag 3

•

Retspraksis – siden sidste akademimøde

13. november 2020 kl. 9.15-12.30

•

Emner og områder, der giver udfordringer – drøf-

JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A

•

telse af jura og brug af systemet
Deltagernes egne emner og problemstillinger

1620 København V

Målgruppe
Undervisere

Akademiet er målrettet dig, der i det daglige arbej-

• Brian Pedersen Veie, sekretariatschef

tinglysningsdokumenter – og som ønsker at holde sig

i Tinglysningsretten og redaktør for

fagligt opdateret på de kommende opdateringer som

Fuldmægtigen

tinglysningssystemet står overfor.

der med tinglysning af dokumenter og ekspederer

• Carsten Ceutz, advokat og partner hos
Kirk Larsen & Ascanius

Pris
Kr. 6.995 ekskl. moms

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Klik her
Tilmeld
for tilmelding
dig via
www.juc.dk/DDT20
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Digital projektering
Indhold
Der er store produktionsmæssige fordele at hente ved
en øget grad af digitalisering i byggeriet.

NYHED

7

LEKTIONER

Dette heldagskursus handler om de juridiske udfordringer, den øgede brug af digitale hjælpemidler kan
medføre, og hvilke løsninger, der er på dem.

Tid og sted
29. maj 2020 kl. 9.00-15.30

Kurset har til formål at give en introduktion til, hvor-

Kurset udbydes kun som direkte

dan man manøvrerer uden om de udfordringer, de

fjernundervisning i det angivne tidsrum.

nye værktøjer giver, og hvordan man løser dem, når
de opstår.

Underviser

Emner er bl.a.:

• Simon Heising, advokat og partner hos

•

Oplæringsproblemer

•

Digital projektering i det nye AB-system

•

Samprojektering med rådgiver

•

Arbejdsdokumenter og adgang til disse

•

Rangorden

•

Rettigheder

•

Entreprenørens reaktionspligt

•

Nexus Advokater

Ansvarsforhold for hhv. teknisk rådgiver, entreprenør og bygherre

Målgruppe
Praktikere og rådgivere, der har berøring med byggeprojekter. Kurset er derfor relevant for bygherrer,
entreprenører, advokater og jurister, der beskæftiger
sig med byggeri.

Pris

Udbydes kun som direkte
fjernundervisning

Kr. 4.995 ekskl. moms

Tilmeld
Klik
her for
digtilmelding
via
www.juc.dk/DP

49

FIDIC-kontrakter - faldgruber og muligheder
NYHED

7

LEKTIONER

Indhold
På kurset gennemgås relevante dele af FIDIC Yellow
Book (Conditions of Contracts for Plant & Design
Build), men kurset er også relevant, hvis du sidder
med andre udgaver af FIDIC (eller FIDIC inspirerede

Tid og sted

kontrakter).

4. september 2020 kl. 9.30-16.00

Der vil blive fokuseret på de problemstillinger og de

JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A

dele, der typisk forhandles hårdest om og dem, der

1620 København V

giver de største udfordringer under eksekveringen
(der langt fra altid er de samme som dem, der havde

Undervisere

fokus ved kontraktindgåelsen).

• Rasmus Pedersen, advokat ved Hjul-

Emner er bl.a.:

mandKaptain
• Casper Gammelgaard, advokat og part-

•

Introduktion til FIDIC Suite of Contracts

•

Opbygning, struktur og karakteristika i FIDICkontrakter

ner ved HjulmandKaptain
•

FIDIC Yellow Bookmed focus på udvalgte emner

•

Designansvar

•

Igangsættelse, forsinkelse, suspension

•

Dagbod og konventionalbod

•

Ejendomsrettens overgang

Målgruppe
Praktikere, der arbejder inden for bygge- og anlægsbranchen (både on- og offshore) og målrettet ingeniører, arkitekter, entreprenører, bygherrer samt advokater (både eksterne og inhouse). Kurset er tilrettet
således, at det er relevant for både personer involveret
i salgs- og eksekutionsfasen.

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Klik her
Tilmeld
for tilmelding
dig via
www.juc.dk/FIDIC
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Pris
Kr. 4.995 ekskl. moms

Årlig lejeretlig opdatering - intensivt kursus
Indhold

8

På kurset bliver du opdateret om alle væsentlige
forhold indenfor såvel bolig som erhvervslejeretten

LEKTIONER

inden for det seneste år – dvs. siden juni 2018. Du
får opdateret og nødvendig viden om ny lovgivning,
administrative forskrifter, retspraksis (evt. også utrykt),
huslejenævnspraksis og litteratur af væsentlig betyd-

Tid og sted

ning for lejeforhold, som er fremkommet inden for det

København

seneste år.

17. juni 2020 kl. 9.00-17.00
Eller

Emner er bl.a.:

25. august 2020 kl. 9.00-17.00

•

Afholdes centralt i København

Viden om ny retspraksis (især landsret, højesteret
og utrykte domme) og huslejenævnspraksis
Viden om ny lovgivning, administrative forskrifter

Aarhus

og litteratur som er betydende for lejeforholdet

18. august 2020 kl. 9.00-17.00

•

Spørgsmål til domme, uddybninger og dialog

Afholdes centralt i Aarhus.

•

Kursusmateriale, som giver oversigt over området

•

Følg med på www. juc.dk for lokation.

Målgruppe
Jurister, advokater, boligadministratorer, sagsbehand-

Undervisere

lere i huslejenævn og andre, som har behov for en

• Hans Henrik Edlund, professor og lic. jur.

løbende opdatering inden for lejeretten.

ved Aarhus Universitet
• Claus Rohde, landsdommer ved Vestre

Pris

Landsret

Kr. 4.995 ekskl. moms

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Tilmeld
Klik
her for
digtilmelding
via
www.juc.dk/AARLIGLEJ
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Ændringer i Boligreguleringsloven - §5, stk 2 mm.
NYHED

4

LEKTIONER

Indhold
D. 30. januar indgik regeringen en aftale om ændringer i boligreguleringsloven mhp. at bremse boligspekulanters mulighed for at tjene stort på køb og
renovering af udlejningsejendomme og efterfølgende

Tid og sted

hæve huslejen markant, ikke mindst afledt af kapital-

29. maj 2020 kl. 9.30-13.00

danske boliglejemarked.

fonden Blackstones meget offensive fremfærd på det

Kurset udbydes kun som direkte
fjernundervisning i det angivne tidsrum.

Aftalen medfører først og fremmest ændringer i bl.a.
§ 5, stk. 2, vedr. gennemgribende forbedrede lejemål,

Undervisere

men indebærer også en række andre ændringer og

• Michael Bech Jørgensen, sekretariatsle-

det markant og håndteringen af reglerne i praksis.

skærpelser, der ændrer vilkårene på lejeboligmarke-

der og faglig chef ved husleje- og bebo-

Ændringerne skulle efter planen allerede træde i kraft

erklagenævnenes sekretariat i Aarhus

pr. 1. juli 2020.

• Hans Henrik Edlund, professor og lic.jur.
ved Aarhus Universitet

Formål
Formålet med kurset er at give en fuldstændig gennemgang af alle ændringer, krav og skærpelser i
aftalen, som de optræder i de kommende ændringer
af lejelovgivningen.

Målgruppe
Jurister, advokater, boligadministratorer, boligselskaber, sagsbehandlere i huslejenævn og andre, som
har behov for et fuldt overblik og indsigt i de fulde
konsekvenser af ændringerne i loven.

Udbydes kun som direkte
fjernundervisning

Pris
Kr. 3.495 ekskl. moms

Klik her
Tilmeld
for tilmelding
dig via
www.juc.dk/AENDRING

52

Arbejdsskadesagens behandling og retssagen
Indhold

7

Kurset behandler udvalgte aktuelle emner og problemstillinger i forbindelse med arbejdsskadesagens
behandling, samt overvejelser vedrørende retssag, og

LEKTIONER

førelse af retssagen. Herunder den aktuelle problemstilling om opsættende virkning, der omhandler,
hvornår ASL-selskabet kan undlade at betale ydel-

Tid og sted

serne i henhold til loven, hvis ASL-selskabet er uenig i

4. juni 2020 kl. 9.30-16.00

afgørelserne.

JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A
1620 København V

Emner er bl.a.:
•

Anmeldelse

•

Menafgørelsen

Undervisere

•

EET-afgørelsen

• Malou Ehmer, advokat og partner hos

•

Hvornår kan der indledes retssag?

•

Genoptagelse af arbejdsskadesagen – hvad skal
der til, betydningen af nye oplysninger, hvilke

Ehmer Pramming Advokater
• Nicolai Mailund Clan, advokat og partner hos NCLaw Advokater

oplysninger?
•

Retssagen – hvem skal stævnes, hvad med
skadelidte?

•

Opsættende virkning når retssag indledes – er
det nødvendigt at indlede retssag, har det
opsættende virkning – skal ASL-selskabet fortsat
betale ydelserne?

•

Retssagens behandling

•

Grænsetilfælde af arbejdsskader

Målgruppe
Advokater og jurister, som gerne vil holde sig ajour
inden for området.

Pris
Kr. 4.995 ekskl. moms

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Tilmeld
Klik
her for
digtilmelding
via
www.juc.dk/ARB

53

Forsikringsrettens 10 mest aktuelle emner
NYHED

7

LEKTIONER

Indhold
Kurset giver et indblik i de nyeste tendenser fra Ankenævnet og fra domstolene. Der sættes særlig fokus
på områder, hvor nævnet/domstolene har udlagt nye
eller mere præcise retningslinjer. Kurset giver samtidig

Tid og sted

et indblik i, hvordan nævnet arbejder.

8. september 2020 kl. 9.00-15.30

Emner er bl.a.:

JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A

•

Erhvervsevnetab – særligt med fokus på sager,
hvor der sker overvågning eller indhentes infor-

1620 København V

mationer fra internettet. Herunder selskabernes
mulighed for at ophæve fremtidig forsikrings-

Undervisere
• Kim Sparlund, direktør i Ankenævnet for

dækning.
•

Indbo- og bilforsikring – herunder om klager har
bevist dækningsberettigende forsikringsbegiven-

Forsikring

hed, om selskabet har bevist en dækningsundta-

• Jesper Ravn, advokat og partner hos

gelse, om vurdering af bevis for, at en genstand

ARK Advokatpartnerselskab

er ”ægte” og om erstatningens fastsættelse,
herunder ved leasede og/eller klonede biler.
•

Forudbestående lidelser og tabsbegrænsningspligt iht. Rejseforsikringen – herunder kriteriet
”egnet til at give mistanke om”

•

Utilsigtede dækningstilsagn (og det der ligner)

•

Urigtige risikooplysninger i en online tid

Målgruppe
Personer, der har kendskab til forsikringsret og/eller
som til daglig beskæftiger sig med forbrugerforsikringer, og som gerne vil have deres viden opdateret om
nævns- og domspraksis.

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Klik her
Tilmeld
for tilmelding
dig via
www.juc.dk/FORSIKRING

54

Pris
Kr. 4.995 ekskl. moms

Grundkursus i forsikringsret
Indhold
Mange advokater og jurister bliver løbende konfronteret med forsikringsretlige spørgsmål. Dette kursus
giver dig en grundig indføring i den særlige begrebs-

14

LEKTIONER

verden, som forsikringsaftaleretten udgør og, som er
beskrevet i forsikringsaftaleloven.

Tid og sted

Samtidig bliver du bekendtgjort med den rets- og

28. - 29. september 2020 kl. 9.30-16.00

ankenævnspraksis, der er knyttet til bestemmelserne,

JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A

og du lære at sondre mellem de forsikringsaftaleret-

1620 København V

lige regler og de andre lovkomplekser, der ”spiller
sammen” med forsikringsaftaleretten, herunder erstatningsretten, almindelig aftaleret, strafferet, offentligret

Undervisere

og almindelige obligationsretlige regler.

• Henning Jønsson, tidligere direktør for

Emner er bl.a.:

• Gitte Danelund, Senior Manager Finan-

Ankenævnet for Forsikring
•

De særlige regler om risikooplysninger

•

Forsæt og uagtsomhed

•

Anmeldelse af forsikringsbegivenheden

•

Renter

•

Forældelse

•

Skadeopgørelse

•

Sikkerhedsforskrifter

•

Redningsforanstaltninger

•

Tredjemandsrettigheder

•

Særregler om brandforsikring

•

Livs- og ulykkesforsikring

cial Services hos EY

Målgruppe
Advokater, jurister og andre der arbejder med, eller
ønsker at arbejde mere med forsikringsaftaleret.

Pris
Kr. 9.995 ekskl. moms

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Tilmeld
Klik
her for
digtilmelding
via
www.juc.dk/GF

55

Kausalitet i personskadeerstatningsretten

7

LEKTIONER

Indhold
Når sager om personskade skal afgøres, er det som
oftest spørgsmålet om kausalitet mellem den indtrådte skade (eller tab) og den relevante hændelse,
der giver anledning til problemer. Det gælder både i

Tid og sted

den almindelige erstatningsret og inden for de særlige

9. december 2020 kl. 9.30-16.00

lægemiddelskader i henholdsvis Arbejdsskadesik-

JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A

ringsloven og KEL.

erstatningsordninger for arbejdsskader og patient- og

1620 København V
Formålet med kurset er at afklare typiske probemstil-

Underviser

linger og spørgsmål vedrørende kausalitet i forbindelse med personskadeerstatning.

• Andreas Bloch Ehlers , professor MSO,
dr. jur. og ph.d. hos Københavns Uni-

Emner er bl.a.:

versitet

•

Konkurrerende skadesårsager

•

Problemer med kausalitetsbedømmelsen, når
skadelidte er særligt sårbar (sårbarhedsproblemet)

•

Kausalitetskravets bevisproblem I: Fastlæggelse
af rammen for bevisbedømmelsen

•

Kausalitetskravets bevisproblem II: Kravene til
beviset for, at der er kausalitet mellem handling/
undladelse og skade/tab

Målgruppe
Alle, der beskæftiger sig med erstatningsret, herunder særligt personskadeerstatningsret. Det kan f.eks.
være advokater, dommere, forsikringsjurister, ansatte i

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Klik her
Tilmeld
for tilmelding
dig via
www.juc.dk/KAU

56

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Ankestyrelsen m.v.

Pris
Kr. 4.995 ekskl. moms

Certificering i databeskyttelse og informationssikkerhed

NYHED

Indhold

35

På certificeringen tages du igennem fem væsentlige
moduler, der behandler de områder, som har vist sig at

LEKTIONER

give størst udfordringer inden for IT-sikkerhedsmæssig
persondatahåndtering. Områder som typisk også er
dem, som du oftest konfronteres med og er i myndighedernes søgelys. Områderne er dermed også udvalgt

Tid og sted

inden for praktisk GDPR.

Modul 1: 24. august 2020 kl. 9.30 16.00

Certificeringen omfatter følgende moduler:

Modul 2: 4. september 2020 kl. 9.00 16.00

efter en risikobaseret tilgang af erfarne specialister

•

Modul 1: Trusler og risikostyring – kortlægning af
risikobillede

•

Modul 2: Tekniske foranstaltninger

•

Modul 3: Organisatoriske foranstaltninger og
kontroller

•

Modul 4: Lovgivningens implikationer for ITspecialister

•

Modul 5: Leverandørstyring og databehandleraftaler

Målgruppe

Modul 3: 9. september 2020 kl. 9.00 16.00
Modul 4: 22. september 2020 kl. 9.30 16.00
Modul 5 - 29. september 2020 kl. 9.30
- 16.00
JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A
1620 København V

Primært private virksomheder af vis modenhed.

Undervisere

CISO, CIO, DPO, GDPR-ansvarlig, CPO, CDO og andre,

• Henning Mortensen, CISO / CPO hos

som ønsker at forstå IT-sikkerheden bag behandlingen

Brdr. A&O Johansen

af personoplysninger.

• Thomas Kristmar, Senior Manager og

Pris

• Heidi Lindberg Andersen, advokat

Cyber Security Advisor hos KPMG

Kr. 26.995 ekskl. moms

og videnambassadør hos Kromann
Reumert
• Helle Uldbæk Sørensen, chefkonsulent
og DPO hos Statens It

Tilmeld
Klik
her for
digtilmelding
via
www.juc.dk/CERTDATA

57

Digitalisering, GDPR og IT-sikkerhed

7

LEKTIONER

Indhold
På denne konference samles de stærkeste kapaciteter
inden for GDPR og digitalisering - såvel jura, IT og
operational compliance.

Tid og sted

Her får du et unikt blik ind i epicenteret for persondata

26. oktober 2020 kl. 8.30-17.00

området fra Plesner. Dertil forrygende spændende

Crowne Plaza Copenhagen Towers,

cases fra bl.a. Nykredit, Clio, Jysk og Statens IT, samt

Ørestads Blvd. 114-118

skarpe inputs fra IT-leverandørerne NNIT og CSIS.

i Nets - samt de skarpeste juridiske eksperter på GDPR-

2300 København
Emner er bl.a.:

Talere

•

virksomheder

• Michael Hopp, advokat og partner hos
•

Plesner

• Michael Alexander Trolle, Head of GDPR

Nyeste juridiske udviklinger, afgørelser og
domme

• Birgitte Pasgaard, Head of Legal hos
Jysk Holding

Operational governance i både små og store

•

Beredskabet før, under og efter et tilsyn

•

Indsigter fra epicenteret - Nets centrale GDPRgovernancemodel

hos Nets
• Annelise Warrer, advokat, MBA og Head

•

Digital udvikling i symbiose med GDPR

of Compliance i Nykredit-koncernen

•

Udfordringer i samarbejdet med underleverandører

• Peter Kaas, Group DPO NNIT
• Helle Uldbæk Sørensen, chefkonsulent

•

• Jesper Husmer Vang, senioradvokat hos

Design af kontrakter, SLA´er og samarbejdsmodeller

og DPO hos Statens It
•

IT-sikkerhed og risikominimering

Plesner
• Martin Hjørlund Nielsen, advokat hos
Plesner
• Frederik Helweg-Larsen, Expert Director,
Risk &Security hos Devoteam A/S

Målgruppe
Alle, som arbejder med eller har et ansvar for persondatahåndtering, digitalisering eller som interesserer
sig for GDPR i et juridisk, IT-teknisk, markedsførings-

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Klik her
Tilmeld
for tilmelding
dig via
www.juc.dk/DGI

58

mæssigt eller organisatorisk perspektiv.

Pris
Kr. 4.995 ekskl. moms

Entertainmentret
NYHED

Indhold

7

Entertainmentretten beskæftiger sig med de juridiske
problemstillinger, som opstår inden for under-

LEKTIONER

holdningsbranchen. Her gælder der ofte specielle
sædvaner og specialiseret praksis. Det er typisk emner,
som principielt dækkes af andre fagområder (f.eks.
immaterialretten).

Tid og sted
16. september 2020 kl. 9.30-16.00

Problemstillingerne er imidlertid ofte så specielle, at

JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A

emnerne kun berøres sporadisk i disse fag. På kurset

1620 København V

går man i dybden med disse problemstillinger. Kursisterne får mulighed for at sende spørgsmål og input til
emner inden kurset, så det skræddersyes til deltager-

Undervisere

nes behov.

• Jakob Plesner Mathiasen, National

Emner er bl.a.:

• Anders Kilsgaard, advokat hos Riemann

Group Director hos IFPI Danmark
•

Sportsret: Hvordan reguleres brugen af kommer-

Advokater

cielle rettigheder i sportsverdenen?
•

Film: Hvordan cleares rettigheder i film?

•

Musik: Hvordan cleares musikrettigheder?

•

Brugerdrevne tjenester

•

Retten til eget navn, historie og billede

•

billeder – herunder på internettet? Hvilken rolle
spiller GDPR inden for entertainmentretten?

•

Konceptbeskyttelse: Hvornår er et koncept til et
spil, tv-program, film m.v. beskyttet?

Målgruppe
Advokater, dommere og jurister, som beskæftiger sig
med clearing af rettigheder.

Pris
Kr. 5.495 ekskl. moms

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Tilmeld
Klik
her for
digtilmelding
via
www.juc.dk/ENTER

59

Musik i TV, streaming, film og reklamer
NYHED

7

LEKTIONER

Indhold
På kurset får du belyst rettighedsforholdene ved clearing af musikrettigheder inden for enkelte områder,
herunder tv, streaming, film og reklamer. Fokus er
på den praktiske clearing af rettigheder ved brug af

Tid og sted

musik og du får det fulde overblik over retsgrundla-

8. oktober 2020 kl. 9.30-16.00

udfordringer.

get i ophavsretten og kommende lovgivning samt

JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A
1620 København V

Emner er bl.a.:
•

Undervisere

ophavsretskonventionerne
•
•

Brug af musik i tv – hvordan cleares rettighederne i praksis?

• Martin Gormsen, ejer hos Martin Gormsen Consulting

Overblik over branchens aktører. Hvem forvalter
hvilke rettigheder i praksis?

• Jakob Plesner Mathiasen, National
Group Director hos IFPI Danmark

Retsgrundlaget i ophavsretsloven, i EU-retten og

•

Brug af musik i film – hvordan cleares rettighederne i praksis?

•

Brug af musik i streaming – hvordan cleares rettighederne i praksis?

•

Brug af musik i reklamer – hvordan cleares rettighederne i praksis?

•

Kollektiv forvaltning (f.eks. KODA/NCB, Copydan,
Gramex, IFPI og MPO), herunder hvordan pengestrømmene er i forvaltningsorganisationerne

•

Kommende regulering og udfordringer

Målgruppe
Praktikere, som er i berøring med brug af musikrettigheder på hele det audio-visuelle område.

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Klik her
Tilmeld
for tilmelding
dig via
www.juc.dk/MUSIK

60

Pris
Kr. 5.495 ekskl. moms

Kunstig intelligens og databeskyttelse i praksis
Indhold

7

På kurset i kunstig intelligens (AI) og databeskyttelse
i praksis får du et grundlæggende overblik over mulighederne og de databeskyttelsesretlige rammer for

LEKTIONER

brug af AI i den offentlige og private sektor.
Kurset giver et overblik over de juridiske rammer

Tid og sted

for og særlige databeskyttelsesretlige udfordringer

2. juni 2020 kl. 9.30-16.00

ved udviklingen og brugen af AI-løsninger. Fokus er

JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A

navnlig på den nye databeskyttelsesforordnings krav

1620 København V

til sådanne løsninger.
Emner er bl.a.:

Undervisere

•

• Martin Sønnersgaard, advokat hos Kam-

Overblik over de forskellige former for AI – stærk/
svag AI, machine learning, supervised learning,
unsupervised learning, reeinforcement learning,
deep learning, neurale netværk, prediktiv analyse

meradvokaten
• Jakob Kamby, advokat og partner hos
Kammeradvokaten

til at forudsige adfærd etc.
•

Hvor anvendes AI i praksis i dag hos offentlige
myndigheder og private virksomheder, f.eks. til
tilsyn, snyd- og svigbekæmpelse, markedsføring,
afgørelser eller tilrettelæggelse af sager, ansættelser samt analyseformål m.v.?

•

Hvad er mulighederne for at træffe fuldautomatiske afgørelser med brug af AI?

Målgruppe
Offentlige myndigheder, virksomheder og andre organisationer, der arbejder med eller ønsker at arbejde
med kunstig intelligente løsninger.

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Pris
Kr. 4.995 ekskl. moms

Tilmeld
Klik
her for
digtilmelding
via
www.juc.dk/KUNSTIG

61

Databeskyttelsesret og reglerne om aktindsigt

7

LEKTIONER

Indhold
På kurset i databeskyttelsesret får du overblik over regler om aktindsigt i offentlighedsloven, forvaltningsloven, miljøoplysningsloven og i databeskyttelsesforordningen samt databeskyttelsesloven. Du får et samlet

Tid og sted

indblik i den praktiske håndtering af disse regler samt
et overblik over, hvad der er nyt, og hvad der er på vej.

17. juni 2020 kl. 9.30-16.00
JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A

Emner er bl.a.:

1620 København V

•

Kort rids over reglernes anvendelsesområde

•

Journalisering, postlister og informationspligt

Undervisere

•

Aktindsigt i nye dokumenttyper mv.

•

Databaser mv.

• Jens Møller, kommitteret ved Folketin-

•

Meroffentlighed

•

Nye undtagelser fra aktindsigt

•

Aktindsigt iht. miljøoplysningsloven og praksis

gets Ombudsmand
• Anders Valentiner-Branth, advokat og

herom

partner hos Nielsen Nørager
•

Aktindsigt iht. forvaltningsloven og praksis
herom

•

Behandling mv. af aktindsigtsbegæringer

•

Status og databeskyttelsesretlige nyheder

Målgruppe
Alle, der beskæftiger sig med eller har interesse for
offentlighed, aktindsigt og persondataret.

Pris
Kr. 4.995 ekskl. moms

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Klik her
Tilmeld
for tilmelding
dig via
www.juc.dk/DATAKT

62

Lov om forretningshemmeligheder
Indhold

4

Det er knapt 2 år siden, at Danmark fik en helt ny lov
om beskyttelse af forretningshemmeligheder.

LEKTIONER

Kurset gennemgår også lovens selvstændige processuelle regler om f.eks. beskyttelse af forretningshemmeligheder under en retssag, udlevering af krænken-

Tid og sted

de varer og egne betingelser om midlertidige forbud

20. maj 2020 kl. 9.30-13.00

og påbud, og betydningen af 6 måneders-fristen for at

Kurset udbydes kun som direkte

indlevere en anmodning om midlertidige forbud og

fjernundervisning i det angivne tidsrum.

påbud.
Emner er bl.a.:

Underviser

•

• Heidi Lindberg Andersen, advokat

Hvordan sikrer du fremover bedst din virksomheds forretningshemmeligheder, og hvordan

og videnambassadør hos Kromann

sikrer du, at din virksomhed undgår at krænke

Reumert

andres forretningshemmeligheder?
•

Hvornår bør du bruge NDA’er og klausuler om
forretningshemmeligheder, og hvad bør de
indeholde?

•

Hvordan spiller loven om forretningshemmeligheder sammen med markedsføringslovens regler
om god skik og loyalitetspligt, og vil eksisterende
retspraksis herom blive videreført?

Målgruppe
Virksomhedsjurister og andre praktikere, der beskæftiger sig med forretningshemmeligheder.

Pris
Kr. 3.500 ekskl. moms

Udbydes kun som direkte
fjernundervisning

Tilmeld
Klik
her for
digtilmelding
via
www.juc.dk/LOVOM

63

ePrivacy-forordningen

5

LEKTIONER

Indhold
Kurset tager udgangspunkt i ePrivacy-forordningen,
der kommer i kølvandet på databeskyttelsesforordningen (GDPR). Forordningen kommer formentlig til
at indeholde regulering af ePrivacy i bred forstand,

Tid og sted

herunder regler om behandling af elektroniske kom-

9. juni 2020 kl. 9.30-14.30

samt brug af cookies og lignende teknologier.

munikationsdata, uanmodet kommunikation (spam)

JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A
1620 København V

Kurset vil anlægge en praktisk vinkel på, hvordan du
kan bidrage til at sikre, at din organisation efterlever

Undervisere

forordningens krav.

• Maiken Toftgaard, certificeret IT-advokat

Emner er bl.a.:

hos Kammeradvokaten

•

og partner hos Kammeradvokaten

Hvad er de vigtigste nyskabelser med ePrivacyforordningen?

• Mette Lindskoug, certificeret IT-advokat
•

Hvordan er samspillet med databeskyttelsesforordningen (GDPR)?

•

Hvilke nye regler kommer til at gælde ift. ansvar
og sanktioner?

Målgruppe
Alle, der arbejder med ePrivacy i bred forstand, herunder jurister i private virksomheder, organisationer eller
offentlige myndigheder samt eksterne rådgivere. Der
stilles ingen krav til deltagernes forudsætninger for at
deltage i kurset.

Pris
Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Kr. 3.995 ekskl. moms

Det er uvist, hvornår forordningen vedtages. Kurset

Klik her
Tilmeld
for tilmelding
dig via
www.juc.dk/EPRI

64

vil blive udskudt, hvis forordningen ikke er vedtaget
inden kursets afholdelse.

Data Protection Officer
Indhold

34

Med EU's nye databeskyttelsesforordning stilles der
strengere krav til, at virksomheder og offentlige myn-

LEKTIONER

digheder har styr på persondata og sikkerhed. Hvis
I ikke fremover har styr på persondata, kan det have alvorlige konsekvenser – ikke mindst pga. de nye højere
bøderammer, som følger med den nye persondatafor-

Tid og sted

ordning. Et af kravene i den nye persondataforordning

Der er i alt 2 x2 mødedatoer (2 dage til

er, at mange organisationer skal udpege en Data

CIPP/E og 2 dage til CIPM) og to tests, som

Protection Officer (DPO).

du skal i gennem for at blive IAPP DPO.

Emner er bl.a.:

CIPP/E

•

Fundamentals of Information Privacy

22. og 23. juni 2020 kl. 9.00-17.00

•

Privacy Management

•

Data Protection Law

CIPM

•

Personal Data

18. og 19. august 2020 kl. 9.00-17.00

•

Processing Personal Data

•

Accountability

JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A

•

International Data Transfers

1620 København V

•

Compliance

Målgruppe
Alle, der er involveret i arbejdet med persondata og

Underviser
• Lars Japp Haslund, Director og Head of
Data Protection hos Lundgrens

databeskyttelsesprogrammer, og som bruger, processerer eller vedligeholder data.

Pris
Kr. 33.990 ekskl. moms

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Tilmeld
Klik
her for
digtilmelding
via
www.juc.dk/DPO

65

Persondatacertificering for specialister (CIPP/E)

18

LEKTIONER

Indhold
Med EU's nye databeskyttelsesforordning stilles der
strengere krav til, at virksomheder og offentlige myndigheder har styr på persondata og sikkerhed. Hvis
du ikke fremover har styr på persondata, kan det have

Tid og sted

alvorlige konsekvenser.

22. og 23. juni 2020 kl. 9.00-17.00

CIPP/E-certificeringen har fokus på jura og alle de

JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A

juridiske aspekter af den nye forordning (GDPR). Efter

1620 København V

den afsluttende test får du bevis på, at du er Certified
Information Privacy Professional (CIPP/E). Du bliver

Underviser

fortrolig med de forskellige europæiske og nationale

• Lars Japp Haslund, Director og Head of

databeskyttelse og beskyttelse af personoplysninger

Data Protection hos Lundgrens

databeskyttelseslove, nøgleterminologi inden for
og grænseoverskridende datastrømme.
Over 2 dage og 11 moduler føres du ind i persondataens
verden. Modulerne er bl.a.:
•

Data Protection Laws

•

Personal Data

•

Controllers and Processors

•

Processing Personal Data

•

Data Subjects' Rights

•

International Data Transfers

•

Compliance

Målgruppe
Privacy Professionals, advokater, virksomhedsjurister
eller ansatte hos en offentlig myndighed eller andre,
der bruger, processer eller vedligeholder data eller

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Klik her
Tilmeld
for tilmelding
dig via
www.juc.dk/CIPP
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rådgiver inden for persondata.

Pris
Kr. 17.995 ekskl. moms

Persondatacertificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM)

Indhold

18

Med EU's nye databeskyttelsesforordning stilles der
strengere krav til, at virksomheder og offentlige myn-

LEKTIONER

digheder har styr på persondata og sikkerhed. Hvis
du ikke fremover har styr på persondata, kan det have
alvorlige konsekvenser.

Tid og sted

CIPM-certificeringen er for medarbejdere med person-

18. og 19. august 2020 kl. 9:00-17:00

dataansvar, hvor fokus er på at give dig teoretiske

JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A

værktøjer til at lede privacy-compliance-programmer.

1620 København V

Efter den afsluttende test får du bevis på, at du er
Certified Information Privacy Manager (CIPM) – verdens
første og eneste certificering i ledelse af privacy-

Undervisere

programmer. Du får både et solidt juridisk fundament

• Lars Japp Haslund, Director og Head of

for håndtering af persondata og detaljeret viden om,

Data Protection hos Lundgrens Advo-

hvordan persondataprogrammer ledes i praksis.

katpartnerselskab
• Helena Lybæk Guðmundsdóttir, Lead

Undervisningen er delt op i 10 moduler, der bl.a.

Advisor hos Lundgrens Advokatpartner-

indeholder:

selskab

•

Introduction to Privacy Program Management

•

Privacy Governance

•

Applicable laws and regulations

•

Training and Awareness

•

Protecting Personal Information

•

Data Breach Incident Plans

Målgruppe
Data Protection Officers, revisorer, Legal Compliance
Officers, IT-managers, Information Managers eller
advokater, der rådgiver om persondata.

Pris
Kr. 17.995 ekskl. moms

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Tilmeld
Klik
her for
digtilmelding
via
www.juc.dk/CIPM
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Rekonstruktionsbehandling for specialister
NYHED

7

LEKTIONER

Indhold
Det er kursets formål at give deltagerne grundlag for
at rådgive virksomheder i krise om mulighederne for
rekonstruktion, og således både at agere som rekonstruktør samt rådgive kreditorer om konsekvenserne

Tid og sted

af at deltage i en rekonstruktion.

3. juni 2020 kl. 9.30-16.00

Emner er bl.a.:

JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A

•

Identifikation af krisen - krisetegn og analyse

1620 København V

•

Regler for drift af insolvenstruede virksomheder

•

De generelle opgaver for ledelse og rekonstruktøren, henholdsvis kreditorernes rådgivere

Underviser

•

Likviditet og omkostninger ved rekonstruktionen

• Carsten Ceutz, advokat og partner hos

•

Rekonstruktionsmodellerne udenretligt og
indenretlige efter ny lov

Kirk Larsen & Ascanius
•

Tvangsakkord (ligelighedsprincippet, tillidsmænd, afstemningsregler m.v., mindstedividende, retsvirkninger)

•

Frivillige gældsordninger – singulære/generelle

•

Erhvervsdrivendes muligheder for at opnå gældssanering

•

Virksomhedsoverdragelsesmodeller

•

Kapitaltilførsel og gældskonvertering)

•

Forholdet til de enkelte aktører

Målgruppe
Erfarne advokater, jurister, sagsbehandlere og kreditvurderingsmedarbejdere, som gerne vil opdateres på
rekonstruktionsbehandling og det insolvensretlige
område, som rekonstruktionsbehandling dækker over.

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Klik her
Tilmeld
for tilmelding
dig via
www.juc.dk/REKON
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Pris
Kr. 4.995 ekskl. moms

Forældelse
NYHED

Indhold

7

På dette kursus får du gennemgået reglerne om
forældelse og sat dem i et moderne perspektiv af Lars

LEKTIONER

Lindencrone og Brian Nygaard Oswald, så du kan
anvende dem og rådgive korrekt.
Emner er bl.a.:

Tid og sted

•

Forældelsesfristens begyndelse

København

•

Forældelsesfristens længde

18. maj 2020 kl. 9.30-16.00

•

Absolutte frister.

Kurset udbydes kun som direkte

•

Afbrydelse af forældelse

fjernundervisning i det angivne tidsrum.

•

Hvad gør man, hvis skyldneren forsvinder?

•

Sager med flere end to parter

Aarhus

•

Retsvirkninger af forældelse – herunder om renter

21. september 2020 kl. 9.30-16.00

•

Den nærmere beregning af fristerne – inden for

Afholdes centralt i Aarhus. Følg med på

og uden for den digitale sagsportal

www. juc.dk for lokation.

Målgruppe

Undervisere

Medarbejdere med juridisk berøringsflade i bred

• Lars Lindencrone Petersen, videnpart-

forstand, idet forældelse er relevant for stort set alle
juridiske discipliner. Målgruppen er f.eks. advokater,
advokatfuldmægtige, bogholdere, virksomhedsjuri-

ner hos Bech-Bruun
• Brian Nygaard Oswald, cand.jur og
professionel foredragsholder

ster, revisorer, kommunalt ansatte jurister, juridiske
sagsbehandlere, advokatsekretærer osv.

Pris
Kr. 4.995 ekskl. moms

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Tilmeld
Klik
her for
digtilmelding
via
www.juc.dk/FOR

69

Inkasso - grundkursus fra A-Z

7

LEKTIONER

Indhold
Kurset giver dig en grundig indføring i eller genopfriskning af reglerne for, hvordan man i praksis kører en sag,
så du bliver klædt på til at kunne klare det på egen hånd.

Tid og sted

På kurset gennemgår vi en inkassosags behandling

København

bliver opdateret med de mange nye regler og (bl.a.

17. juni 2020 kl. 9.30-16.00

digitale) erfaringer de seneste år.

fra start til slut, så du bliver helt klædt på til dette og

JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A
1620 København V

Emner er bl.a.:
•

Fakturaer, kontoudtog, forretningsbetingelser

Aarhus

•

Skyldnerens korrekte juridiske identitet

16. juni 2020 kl. 9.30-16.00

•

Renter, gebyrer og kompensationsbeløb

Afholdes centralt i Aarhus. Følg med på

•

Udfærdigelse af rykkerbrev, inkassovarsel, anerkendelsesbrev og inkassobrev

www. juc.dk for lokation.
•

Udfærdigelse af betalingspåkrav, stævning og
fogedrekvisition

Underviser

•

Retsafgifter

•

Digital inkasso-kommunikation: Facebook, e-mails,
lydbeskeder, selfie-videoer

• Brian Nygaard Oswald, cand.jur og
professionel foredragsholder

•

Digitale forlig og gældsbreve som fundament,
herunder Penneo, E-signatur mv.

•

Hvordan holder man et fogedretsmøde?

Målgruppe
Advokater, advokatfuldmægtige, sekretærer, studenter, sagsbehandlere, bogholdere, ansatte i inkassobureauer mv. – alle, der støder på inkassosager, og som
ønsker en gennemgang/ et brush-up i de grundlæg-

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Klik her
Tilmeld
for tilmelding
dig via
www.juc.dk/INK1

70

gende regler.

Pris
Kr. 4.995 ekskl. moms

Inkasso nyt: brush-up anno 2020
Indhold

7

På kurset får du en bred opdatering i, hvad der rører
sig på inkassoområdet lige nu. Derudover får du en
digital pep-talk, hvor du dels får en masse input til at

LEKTIONER

digitalisere alle dele af inkassosagsbehandlingen og
dels får et overblik over de mange både praktiske og
juridiske udfordringer en øget digitalisering medfører.

Tid og sted
18. juni 2020 kl. 9.30-16.00

Emner er bl.a.:

JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A

•

Opdatering i nyeste praksis, herunder:

1620 København V

•

Udlæg tilladt i race-kat?

•

Nyeste praksis om beløbsbegrænset fremsendelse til fogedretten og afbrydelse af forældel-

Underviser

sesfristen.

• Brian Nygaard Oswald, cand. jur og

•

Kravene til sagsfremstillingen i betalingspåkrav.

•

Renter af inkasso- og rykkergebyr.

•

Udlæg i båd, der befandt sig i udlandet.

•

professionel foredragsholder

Muligheden for at indkalde en skyldner til fogedretsmøde, på trods af at han/hun har afgivet
insolvenserklæring.

•

Antal af rykkergebyr tilladt, når der betales midt
i det hele.

•

Trangsbeneficiet: Hvilket beløb er omfattet?

Målgruppe
Alle, der sidder med inkassosager, herunder juridiske
sagsbehandlere, advokatsekretærer, advokatfuldmægtige, advokater, virksomhedsjurister, bogholdere,
ansatte i debitorafdelinger, medarbejdere fra inkassoafdelinger mv.

Pris
Kr. 4.995 ekskl. moms

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Tilmeld
Klik
her for
digtilmelding
via
www.juc.dk/INKNYT
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Drafting contracts - for experienced contractors
NYHED

7

LEKTIONER

Indhold
According to the Anglo Saxon bar associations and
judiciary, modern English languaged contracts should
be as plain, as clear and as concise as possible – Kevin
Harris, the owner of Acon English Consultants, will

Tid og sted

help you master this.

29. september 2020 kl. 9.30-16.00

The seminar is inspired by Kenneth Adams’ definitive

JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A

contract drafting guide (A Manual of Style for Contract

1620 København V

Drafting). Taking this course requires that you are
already comfortable with high-level English.

Underviser

Emner er bl.a.:

• Kevin Harris, Owner of Acorn English

•

Modal verbs in contracts – choosing the right
modal verb to achieve the aim of the clause - and

Consultants

avoiding the wrong one
•

Vagueness and ambiguity – how to use vagueness, and how to avoid ambiguity

•

Avoiding wordiness – saying what you want to
say as quickly as possible, and not unnecessarily
repeating synonyms

•

Avoiding archaic words and phrases, and
replacing them with modern legal/business
English, so the users of the contract can actually
understand it

Målgruppe
The material is challenging, and participants should
already be comfortable with high-level English as used
in English contracts.

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Klik her
Tilmeld
for tilmelding
dig via
www.juc.dk/CONTRACT
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Pris
Kr. 4.995 ekskl. moms

Grundkursus i professionel forhandling
Indhold

8

Kurset veksler mellem teori og praksis og bygger på
en lang række gennemførte kurser inden for forhandling. Vi ser på tilhørende psykologi, kommunikation

LEKTIONER

og viden om hvad der fungere i praksis. Vi kommer
ikke uden om, at en succesfuld forhandling kræver en
grundig forberedelse, men på kurset får du alle gen-

Tid og sted

vejene, konkrete værktøjer, viden og træning, så dine

22. juni 2020 kl. 9.30-17.00

forhandlingsmuskler optimeres og kommer i topform.

JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A
1620 København V

Du kan forvente en højintensiv vekselvirkning mellem
koncentreret teori, øvelser og dialog, hvor du bringes
ud af din comfortzone og for alvor får bygget grundla-

Underviser

get til at kunne forhandle på et professionelt niveau.

• Mikkel Gudsøe, direktør og indehaver af
Negotiation Institute ApS og Honorary

Emner er bl.a.:

Associate Professor - Negotiation, Aar-

•

Forhandling, konflikt og psykologien bag

hus Universitet

•

Dimensionerne i en forhandling

•

Intro til hjernen, kroppen og sproget i forhandlingen

•

Prep-O-meter™ forberedelsesskema til optimale
forhandlinger – bygget på baggrund af en lang
række afholdte forhandlingskurser.

•

Øvelser inden for områder, som har vist oftest
giver udfordringer inden for forhandlinger i det
virkelige liv

Målgruppe
Alle, som forhandler selv eller på vegne af andre.

Pris
Kr. 5.995 ekskl. moms

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Tilmeld
Klik
her for
digtilmelding
via
www.juc.dk/FORHANDLING

73

Forhandling og framing

8

LEKTIONER

Indhold
Mange forhandlere har oplevet situationer, hvor man
støder på andre opfattelser af en forhandling, end ens
modpart. Det kan være forvirrende, for både forhandlings teori, værktøjer og strategier har været fulgt.

Tid og sted

Hvis du kan genkende dig selv i ovenstående, er dette

16. juni 2020 kl. 9.30-17.00

kursus i forhandling og framing skræddersyet til dig!

Afholdes centralt i København

Framing stiller skarpt på at tilrette sin kommunikation,
fra et oprindeligt personligt perspektiv, til i højere
grad at være målrettet modtagerens perspektiv. På

Underviser

kurset lærer du derfor at arbejde i krydsfeltet mellem

• Mikkel Gudsøe, direktør og indehaver af

du bliver i stand til at vinkle eller dreje forhandlingen i

Negotiation Institute ApS og Honorary

manipulation og perspektivering, hvilket vil sige, at
den forståelse, som er til din fordel.

Associate Professor - Negotiation, Aarhus Universitet

Emner er bl.a.:
•

Framing som begreb

•

Framing i konkrete forhandlingsoplæg såvel som
i kontrakter

•

Intro til overtalelsespsykologi

•

Øvelser: fra start, under og til slut på kurset

Målgruppe
Alle, der forhandler selv eller på vegne af andre.

Pris
Kr. 5.995 ekskl. moms

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Klik her
Tilmeld
for tilmelding
dig via
www.juc.dk/FRAMING

74

Kung fu for jurister - personlig planlægning og effektivitet

NYHED

Indhold

7

Ud over at være faglig kompetent så kræver dit
arbejde som jurist og advokat også at du kan arbejde

LEKTIONER

fordybet og koncentreret - samtidig med at du bliver
angrebet af kunder som ringer, kollegaerne der kommer forbi og en mail der koger over med information
og ny lovgivning som også råber på din opmærksom-

Tid og sted

hed.

København
14. september 2020 kl. 9.30-16.00

Ved at sætte fokus på, hvordan du arbejder både med

JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A

de rigtige ting og på de rigtige måder, kan du øge din

1620 København V

personlige effektivitet og styrke oplevelsen af mening
og retning i dit arbejde. På kurset arbejder vi med

Aarhus

udgangspunkt i din praksis og øver en række metoder,

16. september 2020 kl. 9.30-16.00

som du alle kan tage direkte med hjem og bruge i din

Afholdes centralt i Aarhus. Følg med på

hverdag efter kurset.

www. juc.dk for lokation.

Emner er bl.a.:
•

Mindset

•

Målsætning

Underviser

•

Prioritering

• Lars Henrik Nielsen, konsulent, un-

•

Tidsanalyse

derviser og forfatter samt partner hos

•

Plan- og skemalægning

INNEWVATION

•

Afbrydelser

•

Møder

Målgruppe
Alle, som gerne vil have inspiration og konkrete værktøjer til en mere struktureret, effektiv og produktiv
hverdag.

Pris
Kr. 4.995 ekskl. moms

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Tilmeld
Klik
her for
digtilmelding
via
www.juc.dk/KUNGFU

75

Ledelsesansvar i praksis

7

LEKTIONER

Indhold
Kurset præsenterer gældende ret vedrørende bestyrelsens og direktionens ansvar eksemplificeret ved
retspraksis, aktuelle sager fra dagspressen og undervisernes hverdag som specialister inden for emnet.

Tid og sted

Emner er bl.a.:

4. juni 2020 kl. 9.30-16.00

•

Gældende ret om ledelsens og ejerkredsens

JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A

ansvar – herunder nyeste domme. Med ud-

1620 København V

gangspunkt i de seneste års praksis fra sager om
nødlidende banker ser vi blandt andet på, om

Undervisere

ansvarsnormen er under forandring
•

sager om ledelsens og ejerkredsens ansvar og

• Lotte Noer, advokat og partner hos

hæftelse?

KLAR Advokater
• Niklas Theter, Financial Lines Manager
hos AIG
• Søren Lundsgaard, advokat og partner
hos Lundsgaard & Partnere

Udviklingstendenser – hvor vil vi se de nye

•

Hvilket ansvar gælder for de facto ledelse?

•

Er ledelsen i et moderselskab ansvarlig for uagtsomme forhold i et datterselskab, f.eks. hvidvask
eller deltagelse i karteller?

Målgruppe
Medlemmer af ledelsen i kapitalselskaber samt
praktiserende advokater, in-house advokater/jurister
og andre, der rådgiver selskaber og deres ledelse og/
eller ejerkreds. Jurister fra forsikringsbranchen vil også
have udbytte af kurset.

Pris
Kr. 4.995 ekskl. moms

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Klik her
Tilmeld
for tilmelding
dig via
www.juc.dk/LEDA
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Negotiation skills Workshop
Indhold

16

We are delighted to announce that the negotiation
workshop taught by Robert Bordone, former professor

LEKTIONER

at Harvard Law School and now Senior Fellow there,
and assisted by Kyle Glover, former Lecturer on Law
at Harvard Law School and a lawyer at Pierce Atwood,
LLP in Portland, Maine, is returning in 2020.

Tid og sted
24. og 25. august 2020 kl. 9.00-17.00

This intensive two-day course builds upon state-of-

JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A

the- art concepts and tools for analyzing, preparing

1620 København V

for, and conducting negotiations. It offers a unique pedagogy that combines the latest theory with practice
and individual skill-building.

Undervisere
• Robert Bordone, Senior Fellow at

The key take-aways for the workshop are:

Harvard Law school and CEO of Harvard

•

The workshop translates the latest in research on

Negotiation & Mediation Clinical

negotiation to practice:

Program

•

The workshop gives participants the tools to

• Kyle Glover, former Lecturer on Law

both do well for themselves in a negotiation

at Harvard Law School and lawyer at

while building lasting relationships. SO, it is NOT

Pierce Atwood, LLP

about beating the other side or winning but
rather about mutual gain
•

The workshop gives participants tools to continue their learning beyond the two days of the
course itself.

Målgruppe
Managers, attorneys and others at all levels who want
to improve their negotiation skills and develop a more
effective set of responses.

Pris
Kr. 15.995 ekskl. moms

Tilmeld
Klik
her for
digtilmelding
via
www.juc.dk/NSW

77

Legal Project Management

8

LEKTIONER

Indhold
The market for legal services has changed significantly
in recent years: from a sellers´ market to a buyers´ market where clients require "more for less". Legal Project

Tid og sted

Management is an internationally established method

4. september 2020 kl. 9.00-17.00

providing more client value at better predictable costs

Kurset udbydes kun som direkte

and for working more efficiently.

for managing legal matters that gives you tools for

fjernundervisning i det angivne tidsrum.
Emner er bl.a.:

Underviser

•

different roles in a legal project, the 4 phases of
each project.

• Marion Ehmann, Member of the
German Bar, LL.M, ICF-certified and

Introduction to Legal Project Management,

•

Phase 1: Initiation – high-value questions,

Certified Legal Project Practioner from

stakeholder mapping, scoping dialogue, project

the ILPM

charter.
•

Phase 2: Planning – iron triangle, Work Breakdown Structure, estimating time, managing
dependencies.

•

Phase 3: Execution – risk management, Kanbanboards, effective project meetings, cost control.

Målgruppe
All lawyers who give legal advice to organisations – inhouse or law firm, small teams or big teams, partner or
associate, general counsel or legal counsel – regardless of the area of law that they practice.

Udbydes kun som direkte
fjernundervisning

Pris
Kr. 5.995 ekskl. moms

Klik her
Tilmeld
for tilmelding
dig via
www.juc.dk/LPM

78

Vejjuridisk grundkursus
Indhold

7

For den, der arbejder med anlæg, drift og forvaltning
af veje er det en forudsætning at kende den bagvedliggende lovgivning. Vejlovgivningen med tilhørende

LEKTIONER

bekendtgørelser udgør imidlertid et kompliceret
regelsæt, der kan give anledning tvivl og praktiske
udfordringer. Samtidig er det et område, der bruges

Tid og sted

mange penge på, og som har politisk fokus.. Det er

25. september 2020 kl. 9.00-15.30

derfor også af disse grunde vigtigt at reglerne kendes

JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A

og overholdes.

1620 København V

Emner er bl.a.:
Indføring i de forskellige typer af veje og opdelin-

Undervisere

gens juridiske og praktiske betydning

• Anne Sofie Kierkegaard Vilsbøll, advokat

•
•
•
•

Arealerhvervelse til veje, herunder ekspropriation

og partner hos Horten

og frivillige aftaler

• Tue Trier Bing, advokat hos Horten

Vejadgang og vejret

• Tom Løvstrand Mortensen, seniorjurist,

Forskellig råden over vejarealer, herunder gravearbejder, ledninger og reglerne om særlig råden
over vejarealer og vejmyndighedens opkrævning

LIFA A/S Landinspektører
• Mads Sanddal Jeppesen, sektionsleder
hos COWI A/S

af betaling
•

Finansiering af veje, herunder opkrævning af
vejbidrag

Målgruppe
Jurister og ikke-jurister, der arbejder med veje.
Deltagerne kan f.eks. være fra kommuner, staten eller
anlægsmyndigheder.

Pris
Kr. 4.995 ekskl. moms

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Tilmeld
Klik
her for
digtilmelding
via
www.juc.dk/VEJJUR
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Ekspropriation

7

LEKTIONER

Indhold
Senest har Regeringens Ekspropriationsudvalg i
sommeren 2018 afgivet en betænkning (nr. 1569), der
lægger op til omfattende ændringer af reguleringen
vedrørende ekspropriation. Der foreligger allerede

Tid og sted

lovforslag, der tilsigter at virkeliggøre foreløbigt tre af

10. juni 2020 kl. 9.30-16.00

under konstant ændring, og der lægges nu også op til

JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A

at ændre det indviklede rekurssystem i ekspropriati-

1620 København V

onssagerne.

Undervisere

På kurset får du den nyeste praksis, herunder nyeste

• Peter Pagh, professor og dr. jur. på

praksis.

Ekspropriationsudvalgets otte anbefalinger. Praksis er

praksis for Højesteret og nyeste taksationspraktions-

Københavns Universitet
• Håkun Djurhuus, advokat og partner
hos Bech-Bruun

Emner er bl.a.:
•

De grundlæggende betingelser for at gennemføre ekspropriation – Grundlovens § 73 og EMRK’s
tillægsprotokol

•

Gennemgang af de grundlæggende krav for ekspropriation i henhold til Grundloven og EMRK

•

Særligt om ekspropriation i henhold til anlægslove, herunder den seneste højesteretsdom i sagen
om "Vejen i Vejen”

Målgruppe
Advokater, rådgivere, landinspektører, landbrugskonsulenter, kommuner, forsyningsselskaber og andre
som til dagligt arbejder med ekspropriation.

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Klik her
Tilmeld
for tilmelding
dig via
www.juc.dk/EKS2020
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Pris
Kr. 4.995 ekskl. moms

Fonde og den offentlige sektor
NYHED

Indhold

4,5

Fonde indtager en særlig rolle i samfundet bl.a. på
grund af deres bevillinger til den offentlige sektor.

LEKTIONER

Det følger af tal fra Danmarks Statistik, at offentlige
institutioner i 2018 modtog 63 pct. af danske fondes
bevillinger. Den offentlige sektor er således den største modtager af fondsmidler. Vi ser en tendens til, at

Tid og sted

fondene ønsker en større indflydelse på bevillingernes

12. juni 2020 kl. 9.30-14.00

anvendelse. Bevillingerne gennemføres derfor ofte via

JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A

aftaler, som indrammer donationens anvendelse. Vi

1620 København V

vil på kurset behandle de typiske samarbejdsformer
mellem fonde og kommuner samt de særlige juridiske
og kommercielle problemstillinger, som knytter sig til

Undervisere

denne type af donationer.

• Thomas Frøbert, advokat og partner

Emner er bl.a.:

• Johan Weihe, advokat og partner hos

hos Bech-Bruun
•
•

De offentlige fonde
Overvejelser i forbindelse med valg af samarbejdsform

•

Bech-Bruun
• Jesper Kaltoft, advokat og partner hos
Bech-Bruun

Donationsskrivelser – udvalgte problemstillinger
som knytter sig til reguleringen af donationen

•

Projekter med kommunal deltagelse

•

Samarbejdets udbudspligt

•

Strukturering af byggefonde

Målgruppe
Medarbejdere i kommuner, regioner og staten, revisorer, fondsbestyrelsesmedlemmer samt administratorer
af fonde.

Pris

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Kr. 3.995 ekskl. moms

Tilmeld
Klik
her for
digtilmelding
via
www.juc.dk/FONDEO
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Kommunernes erstatningsansvar - for specialister
NYHED

7

LEKTIONER

Indhold
Kommunernes erstatningsansvar er et kompliceret
område, som er kendetegnet af en lang række forskelligartede sager – fra sager med afsæt i entrepriseretten, over sager om ansvar for vintervedligehold til

Tid og sted

arbejdsskader, sager om praktikanters tilskadekomst

3. juni 2020 kl. 9.30-16.00

og sagsbehandlingstid.

og skadeforvoldelse til sager om ansvar for afgørelser

JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A
1620 København V

Kurset er for dig, som er godt inde i området, men
ønsker en indføring i de sager, som i praksis har vist

Undervisere

sig at være volde flest problemer og risiko for fejl. Efter

• Simon Heising, advokat og partner hos

udfordringer på områder, som traditionelt er dem som

Nexus Advokater

kurset er du i stand til at håndtere en række aktuelle
giver kommuner de største økonomiske tab.

• Inge Houe, advokat og partner hos
Kammeradvokaten

Emner er bl.a.:
•

Vejansvar og ansvar for glatførebekæmpelse (vintervedligeholdelse) – en grundig og udbygget
gennemgang af aktuelle problemstillinger

•

Ansvar for fejl og langsommelighed i den administrative sagsbehandling

•

Ansvar for myndighedsudøvelse (de forvaltningsretlige afgørelser)

•

Indføring i reglerne omkring entrepriseret

Målgruppe
Praktikere med juridisk baggrund og til andre, der
beskæftiger sig med offentlige myndigheders erstat-

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Klik her
Tilmeld
for tilmelding
dig via
www.juc.dk/KOMMUNE
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ningsansvar.

Pris
Kr. 4.995 ekskl. moms

Offentlig ret - 10 mest aktuelle emner
Indhold

7

Den offentligretlige lovgivning og praksis er i konstant udvikling, og det er derfor væsentligt at være
opdateret herpå – det bidrager dette kursus i høj

LEKTIONER

grad til. Anders Valentiner-Branth, advokat og partner
ved Nielsen Nørager, og Jens Møller, der har været
en årrække hos Folketingets Ombudsmand, udpeger

Tid og sted

umiddelbart inden kurset de 10 emner, som fra en

9. november 2020 kl. 9.30-16.00

offentligretlig vinkel i praksis må anses som de mest

JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A

relevante.

1620 København V

Hvis de 10 mest aktuelle emner skulle vælges i dag,
ville de nok være følgende:

Undervisere

•

• Jens Møller, kommitteret ved Folketin-

Status på den nye databeskyttelsesforordning set
fra en myndighedsvinkel

•

Varsling af praksisændringer

•

Kompetence- og hjemmelsspørgsmål

•

gets Ombudsmand
• Anders Valentiner-Branth, advokat og
partner hos Nielsen Nørager

Praksis fra EMD om EMRK og andre menneskerettigheder

•

Ugyldighedslæren

•

Afgørelsesbegrebet og partsbegrebet

•

Inhabilitet

•

Partshøringspligten og begrundelsespligten

•

Offentlige myndigheders erstatningsansvar

•

Aktindsigt

Målgruppe
Alle, der professionelt beskæftiger sig med offentligretlige spørgsmål.

Pris

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Kr. 4.995 ekskl. moms

Tilmeld
Klik
her for
digtilmelding
via
www.juc.dk/O10
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Speditionsret og vejtransport
NYHED

7

LEKTIONER

Indhold
Kurset vil tage udgangspunkt i, hvad der er relevant
for praktikere. Den juridiske gennemgang vil således
kun omfatte, hvad der erfaringsmæssigt er særligt relevant for folk, der beskæftiger sig med disse områder

Tid og sted

i det daglige.

9. september 2020 kl. 9.30-16.00

På kurset vil du få et overblik over de retsregler, der

JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A

gælder ved speditions- og vejtransporter, særligt spe-

1620 København V

ditøren og transportørens ansvar i forhold til forsinkelser, lasteskader og bortkomst.

Underviser

På kurset vil du bl.a. få:

• Henrik Thal Jantzen, advokat og partner

•

En gennemgang af de væsentligste love og
standardbetingelser relevante for vejtransport og

hos Hafnia Law Firm

spedition, herunder CMR-loven og NSAB 2015
•

En introduktion af standard vareforsikringsbetingelser (danske og engelske vilkår) og i tilslutning
hertil en belysning af de dækningsmæssige
faldgrupper og muligheden for at tegne tillægsdækninger

Målgruppe
Alle, der beskæftiger sig med transport, spedition
og forsikring inden for disse områder, herunder
medarbejdere i transport- og speditionsfirmaer,
skadebehandlere og underwritere i forsikringsselskaber, havariagenter, logistik- og transportansvarlige i
virksomheder, forsikringsmæglere samt advokater,
advokatfuldmægtige og virksomhedsjurister, der

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Klik her
Tilmeld
for tilmelding
dig via
www.juc.dk/SPEDITION
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beskæftiger sig med området.

Pris
Kr. 4.995 ekskl. moms

Afhøringsteknik i praksis
NYHED

Indhold

7

Koblingen mellem teori og praktik sikres ved, at
undervisningen tager udgangspunkt i en realistisk sag

LEKTIONER

om bestyrelsesansvar, hvor nogle i rollen som advokater afhører medgørlige og genstridige vidner og andre
optræder som afhørernes rådgivningsgruppe.

Tid og sted

I både teori og praksis øger vi dermed evnen og be-

8. juni 2020 kl. 9.30-16.00

vidstheden indenfor fx disse emner:

JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A
1620 København V

•

Terlaus vindue – et hjælpemiddel til at fastlægge
strategi og mål for afhøringen, udviklet af underviserne

Undervisere

•

At høre, hvad vidnet siger og spørge derefter

• Knud Lindholm Lau, ekstern lektor i

•

Improvisation efter sagens udvikling og modpartens afhøringer

•

Afhøringstraditioner og -filosofier

•

Afhøringens forløb, særligt om modafhøring

•

Spørgsmålstyper og hvornår de bør anvendes

•

Stemmeføring og kropssprog

•

Interaktionen mellem afhører og vidne på mikro-

retsretorik ved Syddansk Universitet
• Dan Terkildsen, advokat og partner hos
Lundgrens

niveauet

Målgruppe
Alle procedører, fra nybegynderen til den meget
erfarne får et personligt udbytte af både den praktiske
træning og den gennemgåede teori.

Pris
Kr. 4.995 ekskl. moms

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Tilmeld
Klik
her for
digtilmelding
via
www.juc.dk/AFHOERING
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Få solgt dit budskab i civile sager

6

LEKTIONER

Indhold
Både i by- og landsretter kan de civile sager forberedes og føres med større målrettethed. På kurset vil en
landsdommer og en byretsdommer med stor erfaring
fra retterne dele ud af de mange erfaringer, de har

Tid og sted

gjort sig i retten samt give råd og praktiske vink.

3. juni 2020 kl. 9.30-15.00

Kurset er til dels udviklet på baggrund af feedback fra

JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A

Dommerforeningen og fra talrige advokaters input.

1620 København V

Det er kort sagt en enestående mulighed for at forbedre din præstation i retten.

Undervisere

Emner er bl.a.:

• Elisabet Michelsen, retspræsident ved

•

• Mikael Sjöberg, landsdommer og for-

Typiske vanskeligheder under sagen, f.eks. parternes kommunikation og syn og skøn

Retten i Lyngby
•

Hvad er en effektiv og smidig sagsforberedelse?
Erfaringerne efter lovændringen i 2014, hvor

mand for Dommerforeningen

de civilprocessuelle regler, herunder om syn og
skøn, blev ændret væsentligt
•

Betydningen af hovedforhandlingens enkelte
dele, herunder forelæggelsen og afhøringer

•

Hvad lægger dommerne vægt på – hvad kan
advokater gøre bedre?

Målgruppe
Advokater med møderet for by- og landsret samt andre, der ønsker at få et unikt indblik i, hvordan en civil
sags forberedelse bedst tilrettelægges, og hvordan
sagen præsenteres under hovedforhandlingen.

Udbydes som klasseundervisning
og direkte fjernundervisning

Pris
Kr. 4.995 ekskl. moms

Klik her
for tilmelding
Tilmeld
dig via
www.juc.dk/BUD
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Sagsportalen 2020 - grundkursus om retssager
Indhold

4,5

På kurset lærer du at bruge sagsportalen helt lavpraktisk, ligesom du bliver indført i reglerne bag. Kurset

LEKTIONER

er derfor velegnet både for advokater/fuldmægtige
og sekretærer, der ikke tidligere har arbejdet med
portalen.
Emner er bl.a.:

Tid og sted

•

Sådan bruges sagsportalen i praksis

København

•

Hvordan logger man på sagsportalen? Brug af de

13. maj 2020 kl. 9.00-13.00

ansattes NemID

JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A

Gruppering af advokatkontorets medarbejdere,

1620 København V

•

så de ”rigtige” medarbejdere har adgang til de
”rigtige” sager (så persondataloven overholdes)

Aarhus

•

Kendte fejl og mangler pr. kursusdagen

6. maj 2020 kl. 9.00-13.00

•

Muligheden for at undtage sager, dokumenter og

Afholdes centralt i Aarhus. Følg med på

parter fra sagsportalen

www. juc.dk for lokation.

•

Sagsgangen for undtagne parter

•

Hvilke sager er omfattet af sagsportalen?

•

Praktisk demonstration: Hvordan oprettes en

•

sag?

Underviser

Forkyndelse/påmindelser

• Brian Nygaard Oswald, cand. jur og
professionel foredragsholder

Målgruppe
Profiler, der sidder med retssager, og som har ingen
eller begrænset erfaring med sagsportalen – herunder
juridiske sagsbehandlere, advokatsekretærer, advokatfuldmægtige, advokater, ansatte i forsikringsselskaber,
virksomhedsjurister, bogholdere, ansatte i debitorafdelinger, medarbejdere fra inkassoafdelinger m.v.

Pris
Kr. 3.500 ekskl. moms

Udbydes kun som direkte
fjernundervisning

Klik
her for
Tilmeld
digtilmelding
via
www.juc.dk/SAG2020
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FÅ VÆRKTØJER TIL BRUG I HVERDAGEN MED

COMPLIANCE
I PRAKSIS
På vores nye kursus Compliance i praksis, får du inspiration til
værktøjer til dit compliance-program.

EMNERNE VIL VÆRE:
•
•
•
•
•
•

Tilgang til implementeringen af et risikobaseret complianceprogram
Etablering af mandatet
Hvad indeholder en god compliance risikovurderingsproces?
Brug af LEAN værktøjer i et compliance program
Hvordan håndterer man myndighedstilsyn?
Tips til en god forankring af compliance-funktionen
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