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A complete guide to contract law in a single volume author commentary, carefully chosen cases, and extracts
from academic materials complement each other to give students all they need for their undergraduate study of
the subject. Comprising a unique balance of 40% text to 60% cases and materials, Contract Law: Text, Cases,
and Materials combines the best features of a textbook with those of a traditional casebook. The author's clear
explanations and analysis of the law provide invaluable support to students, while the extracts from cases and
materials promote the development of essential case reading skills and allow for a more detailed appreciation
of the practical workings of the law. The book is accompanied by an Online Resource Centre which includes: Extra material with in-depth coverage of topics such as illegality and incapacity - Updates on recent
developments in the law - Annotated web links to key sources of information on contract law - Self-test
multiple choice questions and answers
Valgemner på masternivå er emner som skal inngå i graden Master i rettsvitenskap på 4. og 5. studieår. Du
kan velge emner fritt fra denne listen eller du kan. Det juridiske fakultet i Oslo - Den eldste og største
utdannings- og forskningsinstitusjonen for rettsvitenskap i Norge. Fordypning i jus Krav til fordypning i jus.
Syv av emnene (70 studiepoeng) må være juridiske emner, inkludert JUROFF1410 - Folkerett ; Minst fire av.
University. Flere og flere skoler ønsker å tilby elevene skolegensere. University AS har i løpet av 24 år
befestet seg som Norges største og beste leverandør av. Negota er et moderne advokatfirma med solid
fagkompetanse innenfor kontrakter og offentlige anskaffelser. Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret
for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Er det noe som kjennetegner vår samfunn er det at

vi kan ytre oss i full offentlighet som vi ønsker. Vi kan sende leserinnlegg til aviser, skrive kronikker, lage.
OpenOffice er en pakke kontorprogrammer som kan fungere som et gratis alternativ til. 5 0 2574. Google
Chrome (Norsk) er Googles egen nettleser, som både imponerer og skuffer samtidig. Google Chrome har en
masse nye, lekre funksjoner.
Tørr hud. I vårt nordiske klima er tørr hud svært vanlig. Tørr hud kan ha ulike årsaker og oppleves på ulike
måter – noen har bare en følelse av at huden.

