Studia Podyplomowe: Mediacje Sądowe i Pozasądowe

Adresat studiów
Studia Mediacje Sądowe i Pozasądowe skierowane są do:
•
•

•

osób, które ukończyły I lub II stopień studiów,
specjalistów, managerów, pracowników firm, administracji państwowej
i samorządowej, którzy odpowiedzialni są za negocjowanie korzystnych
warunków współpracy z innymi instytucjami oraz chcą podnieść swoje
kwalifikacje zawodowe o umiejętności samodzielnego prowadzenia różnego
typu negocjacji i mediacji,
osób, planujących podjąć pracę w charakterze mediatora, negocjatora, a także
są zainteresowanych profesjonalnym podjęciem mediacji i negocjacji w
biznesie oraz dialogu w sferach handlowych, biznesowych, rodzinnych czy
międzynarodowych

Cel studiów
Głównym celem studiów jest podniesienie poziomu wiedzy oraz rozwinięcie
praktycznych umiejętności słuchaczy w zakresie negocjacji i mediacji.
Studia przygotowują do wykonywania zawodu mediatora w sprawach karnych,
cywilnych (gospodarczych, rodzinnych, biznesowych, z zakresu prawa pracy) oraz w
sprawach nieletnich i oświatowych.
Dyplom ukończenia studiów upoważnia do prowadzenia różnego rodzaju mediacji.
Formy zajęć
Zajęcia dydaktyczne są prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń z wykorzystaniem
technik multimedialnych oraz metod aktywizujących uczestników. Ćwiczenia
przygotowują do praktycznej części wykonywania zawodu Mediatora. Studia trwają 2
semestry.
Forma zakończenia studiów
Absolwent Studiów Mediacje Sądowe i Pozasądowe otrzymuje świadectwo
ukończenia studiów, zgodnie ze wzorem określonym rozporządzeniem Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Świadectwo może być wydane osobie, która
otrzymała oceny pozytywne ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów,
potwierdzających osiągnięcie przez słuchacza efektów kształcenia w zakresie:
wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Studia obejmować będą następujące zagadnienia:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mediacje w sądach powszechnych .Oczekiwania wobec mediatorów
Podstawy prawne mediacji w sprawach karnych i nieletnich sprawców czynów
karalnych
Mediacje w sprawach karnych – specyfika mediacji karnych, sprawy
najczęściej kierowane do mediacji z policji, sądów i prokuratury, symulacje
Mediacje w sprawach karnych w relacjach : ofiara - sprawca – rodzina
Mediacje w sprawach nieletnich sprawców czynów karalnych – symulacje
Mediacje w sprawach rodzinnych - aspekty prawne, elementy prawa
rodzinnego, spory majątkowe, skutki prawne rozwodu, separacji, alimenty dla
dzieci, współmałżonka, rodziców
Mediacje rodzinne w sprawach o zachowek, dział spadku, alimentów dla
rodziców- symulacje mediacji pozasądowej i sądowej
Mediacje w sprawach rodzinnych - rozwód małżonków symulacje
Mediacje w sprawach rodzinnych -podział majątku wspólnego – symulacje
Mediacje w sprawach cywilnych w sporach rodzinnych, uwarunkowania
prawne, sytuacja dziecka w czasie i po rozwodzie rodziców, porozumienie
rodzicielskie, plan wychowawczy, alimenty dla dziecka -opieka w
zrównoważonych okresach a finansowanie potrzeb dzieci; alimenty a 500+
Mediacje w sprawach rodzinnych- porozumienie rodzicielskie rozwodzących
się małżonków
Mediacje w sprawach rodzinnych-zmiana opieki nad dziećmi po rozwodzie
Konflikt z prawem i przemoc w rodzinie w aspekcie działań policji
Pomoc prawna dla ofiar przestępstw. Prawa poszkodowanych. Rola
pełnomocnika w negocjacjach prawniczych i mediacji.
Psychologia rodziny. Cykl życia rodziny. Specyfika i potrzeby rodzin
dysfunkcyjnych. Trudności wychowawcze
Kompetencje
psychologiczne
mediatora
–
podstawy
komunikacji
interpersonalnej
Trening umiejętności komunikacyjnych
Emocje i stres w czasie negocjacji/mediacji
Wizerunek i autoprezentacja negocjatora/mediatora

