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Bogen behandler de grundlæggende EU-udbudsregler, som de er implementeret i dansk ret ved udbudsloven,
der trådte i kraft 1. januar 2016. Bogen er særlig velegnet som lærebog til faget udbudsret på cand.
merc.jur.- og cand.jur.-studierne. Bogen har således hovedvægten på en juridisk tilgang til udbudsreglerne,
men inddrager også praksis fra Klagenævnet for Udbud og domstolene i et sådant omfang, at den også vil
være relevant for personer, der til daglig beskæftiger sig med udbudsretlige problemstillinger. Om
forfatterenCarina er lektor, Associate Professor ved Syddansk Universitet.
I en netop afsagt dom fra Københavns Byret slog byretten fast, at udstederen af en faktura er berettiget til at
kræve betalingen, hvis der ikke kan påvises et. Ny persondataforordning i maj 2018 EU har vedtaget et nyt
regelsæt persondataforordningen, der erstatter den nuværende persondatalov. Gratis webinar om de typiske
tvivlsspørgsmål om juraen i forbindelse med udbud og kontrakter ved lockout eller strejke Projektlederkursus
til dig, der vil sikre, at du får implementeret dit projekt og opnår effekt. Forordningen stiller … Om et
ansættelsesforhold er omfattet af funktionærlovens bestemmelser eller ej, kræver en vurdering af det enkelte
ansættelsesforhold. Ny persondataforordning i maj 2018 EU har vedtaget et nyt regelsæt
persondataforordningen, der erstatter den nuværende persondatalov. Vi har særligt fokus på den nye
persondataforordning, der finder anvendelse fra den 25. Projektlederkursus til dig, der vil have det

forkromede overblik over de grundlæggende projektledelsesværktøjer. Leoni Advokater tilbyder rådgivning
inden for persondataretten. Projektlederkursus til dig, der vil have det forkromede overblik over de
grundlæggende projektledelsesværktøjer. Forordningen stiller … Om et ansættelsesforhold er omfattet af
funktionærlovens bestemmelser eller ej, kræver en vurdering af det enkelte ansættelsesforhold. Få gode råd
her Vi arbejder ud fra det grundlæggende pædagogiske princip, at undervisningen tager udgangspunkt i og
bygger på den enkeltes viden, erfaringer og behov for. Vi har særligt fokus på den nye persondataforordning,
der finder anvendelse fra den 25. Få gode råd her Vi arbejder ud fra det grundlæggende pædagogiske princip,
at undervisningen tager udgangspunkt i og bygger på den enkeltes viden, erfaringer og behov for. I en netop
afsagt dom fra Københavns Byret slog byretten fast, at udstederen af en faktura er berettiget til at kræve
betalingen, hvis der ikke kan påvises et. I en netop afsagt dom fra Københavns Byret slog byretten fast, at
udstederen af en faktura er berettiget til at kræve betalingen, hvis der ikke kan påvises et. maj 2018.
Leoni Advokater tilbyder rådgivning inden for persondataretten. Du bliver undervist med udgangspunkt i
praktiske. Andreas Christensen rådgiver om konkurrenceret, EU-ret, udbudsret og statsstøtte samt OPP, OPS
og ESCO.

