НЕ ПРОПУСТІТЬ СЕМІНАР ВІД НІСЕ!

Шановні колеги, партнери, клієнти!

Запрошуємо Вас розпочати з НІСЕ новий трудовий рік з цікавого та
актуального практичного семінару!

Чи стикались Ви з ситуаціями, коли треба домогтися відшкодування морального збитку за нанесені
образи і приниження честі, гідності або ділової репутації? Або ж довести факт підробки підпису та
документів?

Саме ці питання ми піднімемо на нашому черговому семінарі
практикумі: «Застосування почеркознавчої, лінгвістичної та технічної
експертизи документів при захисті прав», що відбудеться в Києві 8
вересня 2016 року. Організатор – Експертноправова група «Незалежний
інститут судових експертиз».

Ніякої води, лише дієві поради, рекомендації та останні новели в
законодавстві, що допоможуть в професійній діяльності та повсякденному житті!

В РАМКАХ СЕМІНАРУ БУДУТЬ ПІДНЯТІ ТАКІ ПИТАННЯ

1. Основне завдання почеркознавчої експертизи;
2. Об’єкти лінгвістичної експертизи писемного мовлення;
3. Основні завдання авторознавчої та
семантикотекстуальної експертизи;
4. Вимоги до надання зразків для проведення
почеркознавчої експертизи;
5. Вимоги до досліджуваного тексту;
6. Предмет, об’єкти та задачі технічної експертизи документів
7. Експертиза реквізитів документів;
8. Експертиза друкарських форм;

ПРОГРАМА

09:3010:00

Реєстрація учасників.

10:0012:20

Лінгвістична експертиза як доказ при відшкодуванні моральної шкоди через
приниження честі та гідності.

12:2012:30

Кавабрейк.

12:3013:00

Особливості проведення почеркознавчої експертизи.

13:00 – 14:00

Технічної експертизи документів: предмет, особливості, застосування.

ОСОБЛИВІСТЬ СЕМІНАРУ НІСЕ

Особливістю семінару є те, що Ви маєте можливість висловлювати свої думки та ідеї, обмінюватись
професійним досвідом, а також поставити свої запитання експертам та отримати відповіді.

ДЕ ТА КОЛИ?

СЕМІНАР ВІДБУДЕТЬСЯ В ОФІСІ НІСЕ ЗА АДРЕСОЮ:
м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 21, корпус 3, офіс 7

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРУ:
08 вересня 2016 року з 10:00 до 14:00

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ МОЖНА БУДЬЯКИМ ЗРУЧНИМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ:
поштою office@nise.com.ua, за телефонами 0445813080, 0503601682, 0675555222
або онлайн:

Про умови та вартість участі у семінарі Ви можете дізнатися за вказаними телефонами.

ГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИ ЗАХОДУ:

Вступайте в наші групи в соціальних мережах і дізнавайтеся актуальну і цікаву інформацію!

Завітайте на наші сайти:

www.nise.com.ua

www . i nternationalexpert.com.ua

НЕЗАЛЕЖНИЙ ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ
04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенко, 21, корпус 3, офіс 7
Тел. (044) 5813080

Моб. (050) 3601682

www.nise.com.ua

Факс (044) 5813055

info@nise.com.ua

