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Ansættelsesret Pia Vendelbo Hent PDF Dette e-kapitel er er en del af en kapitelserie, der bredt dækker de
juridiske emner, der er relevante for studerende på kortere videregående uddannelser, uanset hvilken

uddannelse det drejer sig om. Kapitlet kan læses selvstændigt eller i sammenhæng med et eller flere af de
andre kapitler. Vi har lavet dette nye jura materiale på baggrund af mange års erhvervserfaring og erfaring
med undervisning på kortere videregående uddannelser. Vi er begge jurister og ansat på Erhvervsakademi
Dania. Alle kapitler er bygget op på samme måde, så du får et overblik over emnets indhold inden du går i
gang med læsningen, der også indledes med en oversigt over emnets centrale retskilder. Til hvert kapitel

hører også cases, der kan bruges til ”tjek” af viden og mere dybdegående cases, hvor fokus er den proaktive
anvendelse af juraen. Vi håber, at serien kan hjælpe studerende til med at forstå de grundlæggende juridiske
discipliner og processer, der er en del af hverdagen på arbejdsmarkedet og at de studerende professionelt kan
bidrage til løsningen af dagligdagens udfordringer i samarbejde med andre fagpersoner i det offentlige eller

det private.

 

Dette e-kapitel er er en del af en kapitelserie, der bredt dækker de
juridiske emner, der er relevante for studerende på kortere

videregående uddannelser, uanset hvilken uddannelse det drejer sig
om. Kapitlet kan læses selvstændigt eller i sammenhæng med et eller
flere af de andre kapitler. Vi har lavet dette nye jura materiale på

baggrund af mange års erhvervserfaring og erfaring med
undervisning på kortere videregående uddannelser. Vi er begge

jurister og ansat på Erhvervsakademi Dania. Alle kapitler er bygget
op på samme måde, så du får et overblik over emnets indhold inden
du går i gang med læsningen, der også indledes med en oversigt over
emnets centrale retskilder. Til hvert kapitel hører også cases, der kan
bruges til ”tjek” af viden og mere dybdegående cases, hvor fokus er
den proaktive anvendelse af juraen. Vi håber, at serien kan hjælpe



studerende til med at forstå de grundlæggende juridiske discipliner
og processer, der er en del af hverdagen på arbejdsmarkedet og at de
studerende professionelt kan bidrage til løsningen af dagligdagens
udfordringer i samarbejde med andre fagpersoner i det offentlige

eller det private.
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