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Registreerumine on avatud õigusteaduskonna kodulehe
www.oi.ut.ee
koolituskuluna tulumaksuseaduse § 26 lg 21 tähenduses).

rubriigis „Täiendusõpe“ kuni 2. veebruarini 2017.

Registreerumine on avatud õigusteaduskonna kodulehel www.oi.ut.ee
Info: Roveena Kapp, tel 737 6063, e-post: roveena.kapp@ut.ee
rubriigis „Täiendusõpe“ 30. jaanuarini 2018.
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