Ügyvédképzés Dániában az uniós jog területén
Válaszadó szervezet: Dán Ügyvédi Kamara és Jogászegyesület (Advokat Samfundet)
AZ ÜGYVÉDEK NEMZETI KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK LEÍRÁSA – Dánia

1. A szakma gyakorlása
Szükséges-e felsőfokú végzettség /egyetemi végzettség?
IGEN
Kötelező-e jogi diploma?
IGEN: Alapfokozatú és mesterfokozatú
jogi diploma (Az alapfokozatú képzés időtartama: 3 év,
a mesterfokozatú képzés időtartama: ezt követő 2 év

A teljes jogú ügyvéddé válás lépései:

Léteznek-e alternatív utak a szakmához?



Kamarai regisztráció



A Kamara által szervezett vizsga



Gyakorlati idő letöltése

IGEN – alternatív váltási lehetőségek az akadémiáról, a
bírói karból, az ügyészségekről stb.

2. Képzés a gyakorlati idő alatt
Létezik-e gyakorlati idő?

IGEN

Az igazságszolgáltatásról szóló törvény – 12. fejezete

Kötelező-e?

IGEN

Időtartama:

A képzések szervezéséért
felelős szervezetek típusai
A gyakorlati idős képzés
formája



3 év gyakorlati idő szakképzett ügyvéd mellett



ez 1 évre csökkenthető szakképzett ügyvéd
mellett, ha a jelölt már releváns jogi tapasztalattal
rendelkezik az akadémiáról, a bírói karból, az
ügyészségekről stb.



Magánpraxisok és ügyvédi irodák



Dán Ügyvédi Kamara és Jogászegyesület



Magánpraxis által felügyelt gyakornokság



Minden ügyvédjelölt számára közös, meghatározott tantervű jogi
képzés



Jogi szakmai készségekre vonatkozó képzés

A gyakorlati időt megelőzően
van-e felvételi vizsga /
ellenőrzés?

NINCS – bármely, mesterfokozatú jogi diplomával rendelkező személy
megkezdheti a gyakorlati időt

A gyakorlati idő alatt előre
meghatározott-e a tanterv?

IGEN



Eljárásjog



Jogi készségek



Nem jogi szakmai készségek

Vannak-e az uniós jogra és a nyelvi képzésre Nincsenek előírt kötelezettségek
vonatkozó sajátosságok?
A gyakorlati idő különböző szakaszokra oszlike?
A gyakorlati időt követően

NEM

IGEN


Minden alább felsorolt vizsga kötelező
írásbeli vizsgák

van-e értékelés / vizsga?





szóbeli vizsgák
az ügyvédjelölt által kidolgozott esettanulmány
értékelése

3. Folyamatos képzési rendszer
Van-e különbségtétel a folyamatos képzés / Nem
szakosító képzés között?
Fennállnak-e folyamatos képzésre
vonatkozó kötelezettségek?

Fennállnak-e szakosító képzésre
vonatkozó kötelezettségek?

IGEN

NEM

Kötelező, jogszabályban
meghatározott képzési kötelezettség



A Kamara és a Jogászegyesület belső
szabályzatában lefektetett képzési
kötelezettségek

Sem jogszabály, sem belső szabályzat nem
tesz említést szakosodásról.
Nincs kötelezettség

Fennáll-e idegen nyelvek tanulására vonatkozó
kötelezettség?
Van-e az uniós jog területére vonatkozó
kötelezettség a folyamatos / szakosító
képzéssel kapcsolatosan?



NEM

4. Akkreditációs rendszerek és képzésszolgáltatók
Az akkreditáció lehetősége/előírása

IGEN

 Nincs formális előzetes
rendszer.

akkreditációs

 Minden kurzust/képzési tevékenységet
az adott ügyvéd számára nyújtott előny
alapján értékelnek a kurzus után.

A folyamatos képzéseket nyújtó
képzésszolgáltatók száma
Az akkreditált folyamatos képzéseket
kidolgozó képzésszolgáltatók fajtái

21 és 50 között



Nem
akkreditált
képzésszolgáltató



Nem akkreditált magán vagy állami nonprofit
képzésszolgáltató



Személyes képzéseken való
részvétel



e-Learning modulok
elvégzése



Képzési konferenciákon való
részvétel



Képzésekben trénerként
vagy oktatóként való
részvétel



Írás/publikációk

magán

kereskedelmi

Tevékenységek és módszerek
A folyamatos képzési kötelezettségek
keretében elfogadott képzéstípusok

A más
tagállamban
tartott
képzéseken való
részvétel:
Igen, a
folyamatos
képzési
kötelezettségek
más tagállamban
tartott képzésen
való részvétellel
teljesíthetők.

5. A képzések felügyelete
A folyamatos képzési tevékenységeket
felügyelő szervezetek

A felügyeleti folyamat

Kamar
a

A Kamara felügyeli, hogy évente a teljes ügyvédi
kar 10%-a részt vegyen a 3 éves időszak alatt
elvégzendő kötelező 54 előadáson, és hogy ezek
az előadások megfeleljenek a mennyiségi és
formális előírásoknak.



A tartalom minőségének értékelése



A képzési módszerek minősége



A Kamara írásos követelményeinek való megfelelés

