Invitation til seminar om dele af formueret
- om opgaveteknik ved besvarelse af
eksamensopgaver med særligt fokus på den
skriftlige eksamen på første år.

Fredag den 25. maj 2018 kl. 12.00 - 18.30
Hans Broges Gade 2, 8000 Aarhus C

Advokater

HOLST, ADVOKATER INVITERER JURASTUDERENDE TIL SEMINAR OM DELE AF FORMUERET
MED SÆRLIGT FOKUS PÅ DEN SKRIFTLIGE EKSAMEN PÅ FØRSTE ÅR
Formålet med seminaret er at give de jurastuderende en brugbar og eksamensrelevant tilgang til
opgaveløsning af formueretsopgaver på jurauddannelsens første år.
Seminaret vil bl.a. bestå af følgende dele:
- Opgaveteknik
- Løsning af eksamensrelevante opgaver
- Faglige oplæg om udvalgte emner
- Faldgruber ved og vurdering af eksamensbesvarelser
Seminaret holdes ved bl.a. partner Erik Jensen, advokat Michael Gravesen og advokat Anne-Louise Loft
Mortensen, der hører til blandt Holst, Advokaters specialister inden for formueret.
Erik Jensen har mange års erfaring som eksaminator på bachelordelens første år, ligesom han
har erfaring som opgavestiller, dels gennem hans tidligere ansættelse som adjunkt på Aarhus
Universitet, dels idet han gennem en lang årrække har været ekstern lektor i det skriftlige kandidatfag
finansieringsret ved Aarhus Universitet. Erik Jensen blev herudover i 2016 af Justitsministeriet udpeget
til at forestå en uvildig advokatundersøgelse i den såkaldte Divine-sag.
Michael Gravesen har en bred erhvervsretligt erfaring, og arbejder i sit daglige virke som
advokat med blandt andet generelle selskabsretlige- og erhvervsretlige problemstillinger samt
virksomhedsoverdragelser. Gennem sin advokatfuldmægtiguddannelse har Michael Gravesen
endvidere opnået en væsentlig proceserfaring, idet han blandt andet har bistået i adskillige store,
komplicerede voldgiftssager.
Anne-Louise Loft Mortensen arbejder til dagligt med kommercielle kontrakter, selskabsret og
generelle erhvervsretlige problemstillinger. Anne-Louise Loft Mortensen underviser herunder i
“Generel Erhvervsret” på Erhvervsakademi Aarhus.
PROGRAM
12.00 - 12.15 :
12.15 - 12.45:
12.45 – 13.30:
13.30 – 14.15:
14.15 – 15.00:
15.00 – 15.30:
15.30 – 16.15:
16.15 – 17.00:
17.00 – 17.45:
17.45 – 18.15:
18.15 -

Velkomst
Opgaveteknik; oplæg ved partner Erik Jensen
Fagligt oplæg ved advokat Anne-Louise Loft Mortensen
Løsning af eksamensrelevant opgave nr. 1 i grupper
Gennemgang af opgave ved advokat Anne-Louise Loft Mortensen
Pause
Fagligt oplæg ved advokat Michael Gravesen
Løsning af eksamensrelevant opgave nr. 2 i grupper
Gennemgang af opgave ved advokat Michael Gravesen
Eksamensværktøjer og afrunding
Servering af let anretning

TILMELDING
Du tilmelder dig seminaret ved at skrive til amv@holst-law.com senest fredag den 18. maj 2017.
Tilmeldingen er bindende. Pladserne tildeles efter først til mølle princippet.
Såfremt du vil vide mere om seminaret, er du velkommen til at kontakte advokat Michael Gravesen på
telefonnummer 8934 1167.

