Mediacje sądowe i pozasądowe
- Kierunek - studia podyplomowe
Hybrydowe 2 semestry OD PAŹDZIERNIKA

Opis kierunku
Studia przygotowują uczestników do profesjonalnego wykonywania zawodu mediatora / mediatorki. Program
studiów został opracowany w oparciu o Standardy szkolenia mediatorów uchwalone przez Społeczną Radę ds.
Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Absolwent otrzyma roczny
pakiet ubezpieczenia OC mediatora.

Cel studiów
Zaznajomienie uczestników studiów z zagadnieniami z zakresu psychologii konfliktów, prawnymi i organizacyjnymi
aspektami postępowania mediacyjnego, procedurą konstruowania ugód mediacyjnych i innych pism mediacyjnych,
mediacjami w Polsce i na świecie, praktyką wykonywania zawodu mediatora, promocją mediacji, etyką zawodu
mediatora i standardami prowadzenia mediacji.

Korzyści

Główną korzyścią studiowania na tym kierunku będzie zdobycie wiedzy i kompetencji w zakresie
prowadzenia mediacji zarówno kierowanych przez sądy, jak i tych podejmowanych przez strony w drodze
mediacji prywatnej.

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między
bydgoszcz a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Poznasz prawne aspekty prowadzenia mediacji, zdobędziesz kompetencje do zarządzania procesem
rozwiązywania konfliktu oraz nauczysz się sporządzać niezbędną w mediacji dokumentację (ugody,
protokoły, wnioski o zatwierdzenie ugody).

W trakcie studiów dowiesz się również (i przećwiczysz) prowadzenie mediacji on-line.

Studia - w około 80% - są prowadzone z wykorzystaniem metod aktywnych, w formie warsztatów.
Będziesz rozwiązywać kazusy, omawiać studia przypadków, pracować na realnych dokumentach, brać
udział w symulacjach mediacji, sporządzać dokumentację mediacyjną, budując jednocześnie bazę
własnych szablonów.

Kadrę dydaktyczną tworzą osoby z doświadczeniem praktycznym w prowadzeniu mediacji, które mają
różnorodne wykształcenie bazowe: psychologowie, prawnicy, socjologowie. Dla wielu z nich praca
mediatora / mediatorki jest podstawowym zajęciem zawodowym.

Dzięki podjęciu studiów dowiesz się, jak rozpocząć własną praktykę (np.: własna działalność
gospodarcza) lub gdzie zaoferować swoje usługi mediacyjne (organizacje pozarządowe, instytucje
sektora pomocy i integracji społecznej, biznes).

Dzięki studiom będziesz przygotowany/a do przystąpienia do egzaminu certyfikującego (w wybranej
Instytucji Certyfikującej) w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (kwalifikacja dotycząca
prowadzenia mediacji cywilnych, kwalifikacja dotycząca prowadzenia mediacji gospodarczych,
kwalifikacja dotycząca prowadzenia mediacji rodzinnych).

Dla 5 najlepszych absolwentów (wynik egzaminu końcowego oraz informacja zwrotna na temat
kompetencji) Fundacja Pracownia Dialogu oferuje możliwość podjęcia stażu z 50% zniżką (więcej
informacji na stronie: https://www.pracowniadialogu.org/staz-mediacyjny/).

Otrzymasz ponadto roczny pakiet ubezpieczenia mediatora / mediatorki od odpowiedzialności cywilnej
(OC) przygotowany przez PWS Konstanta, Fundację Pracownia Dialogu i ERGO HESTIA (więcej informacji:
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https://www.pracowniadialogu.org/oc-dla-mediatora/).

Dla kogo?
Studia adresowane są do osób chcących podjąć pracę w zawodzie mediatora / mediatorki lub wzbogacić i wzmocnić
swoje kompetencje w rozwiązywaniu konfliktów z racji aktualnie wykonywanej roli zawodowej, np.: pracownicy
socjalni, asystenci rodziny, kuratorzy.
W pracy mediatora i w oczekiwaniach odnośnie do bazowego wykształcenia nie ma określonych wymagań
kierunkowych, dlatego w roli mediatora / mediatorki z powodzeniem może się sprawdzić osoba z wykształceniem
humanistycznym (psycholog, socjolog), prawnym, jak i ekonomicznym czy inżynierskim.

Hybrydowe studia podyplomowe
Około 80% zajęć zrealizujesz na uczelni, a 20% na platformie MS Teams, podczas których – w czasie rzeczywistym
(synchronicznie) – kontaktujesz się z wykładowcami i kolegami przez Internet. Dodatkowo skorzystasz z materiałów
zamieszczanych w Internecie i na platformie Moodle, w dogodnym dla Ciebie czasie (asynchronicznie).

Program studiów
Program studiów podyplomowych na kierunku Mediacje sądowe i pozasądowe.

Liczba miesięcy nauki:
10

Liczba godzin: 180

Liczba zjazdów: 10

Liczba semestrów: 2

W trakcie studiów zaproponowane zostaną m.in. następujące przedmioty:
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Psychologia konfliktów
Prawne i organizacyjne aspekty postępowania mediacyjnego
Trening umiejętności mediacyjnych
Warsztat konstruowania ugód mediacyjnych i innych pism mediacyjnych
Mediacja w Polsce i na świecie
Praktyka wykonywania zawodu mediatora i promocja mediacji
Etyka zawodu mediatora i standardy prowadzenia mediacji

Wykładowcy
Janusz Kaźmierczak
Filozof oraz socjolog ze specjalnością psychologia społeczna. Filozofię studiował w Wyższej Szkole Filozoficzno –
Pedagogicznej „Ignatianum" w Krakowie, zaś socjologię w Collegium Civitas w Warszawie (uczelnia pod patronatem
Polskiej Akademii Nauk), gdzie napisał badawczą pracę magisterską nt. "Sposoby radzenia sobie przez mediatorów z
sytuacjami trudnymi w mediacji rodzinnej". Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy, UKSW w Warszawie, Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, Instytucie Socjologii oraz
Instytucie Psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika MK w Toruniu.
Swoje mediacyjne doświadczenie zdobywał od 2006 roku w stowarzyszeniu Polskie Centrum Mediacji w Warszawie,
gdzie ukończył również program stażowy. Od 2009 roku działa w Toruniu, a od 2011 roku pod szyldem Fundacji
Pracownia Dialogu, gdzie odpowiada za program stażowy oraz za pierwszy w Polsce program polis OC dla
mediatorów.
W latach 2010-2016 członek Komisji ds. Standardów i Certyfikacji Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych (SMR). Od
września 2016 do października 2019 roku wiceprezes Zarządu Głównego SMR. Od października 2019 prezes Zarządu
Głównego SMR.
W latach 2010 - 2015 roku współkoordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Toruniu.
Prowadzi mediacje w sprawach rodzinnych i cywilnych (w tym gospodarcze). W latach 2009 – 2022 figurował na
listach stałych mediatorów w sprawach karnych, nieletnich i cywilnych. W chwili obecnej koncentruje się na
prowadzeniu mediacji prywatnych (na podstawie umowy o mediację).
Absolwent pierwszej edycji studiów podyplomowych „Profesjonalny Mediator Gospodarczy” organizowanych przez
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Mediator certyfikowany w ramach Zintegrowanego Systemy Kwalifikacji (nr cert. 14/03/2022/CIAPP) w zakresie
prowadzenia mediacji cywilnych.
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Członek Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, IV
kadencji w latach 2019 - 2023.
Współautor, koordynator, realizator 26 projektów Fundacji Pracownia Dialogu w obszarze mediacji i rozwiązywania
konfliktów (w latach 2011 - 2021) finansowanych ze środków: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Narodowy Instytut
Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich), Fundacja
Stefana Batorego, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program Młodzież w Działaniu), Fundacja Dajemy Dzieciom
Siłę, Gmina Miasta Toruń, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki,
Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty.
Ukończył liczne szkolenia z zakresu mediacji i innych tematów zarówno w kraju, jak i za granicą. Pracował jako trener
dla instytucji rządowych, samorządowych, jednostek pomocy i integracji społecznej, edukacyjnych i biznesu.
Współautor książki „Mediacja rodzinna. Praktyczny poradnik” (wyd. DIFIN 2015).
Jakub Świtluk
Od 2010 r. zawodowy mediator, doprowadził do setek ugód, trener i wykładowca na studiach dla mediatorów
gospodarczych, członek/mediator kilku organizacji i ośrodków mediacyjnych, właściciel Biura Mediacji Gospodarczej
MEDIATOR.WAW.PL.
Specjalizacja: skomplikowane spory z udziałem firm i instytucji, zwłaszcza sektor publiczny, branża drogowa i
budowlana, ubezpieczenia i finanse, informatyka i telekomunikacja oraz szereg innych branż; również sprawy
rodzinne (rozwody, plany opieki, alimenty), cywilne, pracownicze, administracyjne, sądowoadministracyjne,
wewnątrzorganizacyjne.
Doświadczenie: sprawy ze wszystkich sądów Warszawy i szeregu mazowieckich oraz mediacje prywatne
(umowne); współpraca m.in. z większością wiodących kancelarii prawnych, czołowymi firmami budowlanymi i
ubezpieczycielami, spółkami WIG20, urzędami od gminy przez służby mundurowe, aż do ministerstwa.
Przygotowanie: wykształcenie z obszarów prawa (WPiA UMCS i WPiA UŁ), zarządzania (Executive MBA, PW),
psychologii (SWPS); ok. 20 szkoleń z zakresu mediacji i sytuacji spornych,
dziesiątki konferencji, superwizje, Klub Mediatorów.
Wcześniej: praktyka menedżerska i ekspercka w biznesie i NGO; szkolenia dla mediatorów, prowadzenie zajęć na
studiach, wystąpienia jako prelegent i moderator, różne formy popularyzacji mediacji.
Na listach: mediatorów stałych Sądu Okręgowego w Warszawie i kilku innych SO oraz listy CM Lewiatan / CAMKoordynator, CMSP KNF, MCM/IMC, CAM Lublin, PCM, SMR.
Inne: szkolenia, coaching i doradztwo w zakresie komunikacji, negocjacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów, staże
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mediacyjne.

Partnerzy kierunku
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Ceny dla kandydatów
Studia to inwestycja, która się zwraca

W Wyższej Szkole Bankowej szanujemy Twój i pieniądze, dlatego o finansach mówimy otwarcie. Nie mnożymy
dodatkowych opłat, nie przemycamy małym druczkiem ukrytych kosztów. U nas wiesz dokładnie, za co płacisz.

Studia podyplomowe to inwestycja, która zwraca się już w ich trakcie w postaci nowych umiejętności i kontaktów,
które zaowocują w biznesie. Wybierz studia podyplomowe w WSB i przekonaj się na własnym przykładzie, jak
inwestować w siebie, aby czerpać z tego korzyści teraz i w przyszłości.

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

1 rata

2 raty

Rok nauki

Czesne

1 rok

4950 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

2475 zł

Rok nauki

Czesne
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10 rat

12 rat

1 rok

495 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

413 zł
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Ceny dla absolwentów WSB
Studia to inwestycja, która się zwraca

W Wyższej Szkole Bankowej szanujemy Twój i pieniądze, dlatego o finansach mówimy otwarcie. Nie mnożymy
dodatkowych opłat, nie przemycamy małym druczkiem ukrytych kosztów. U nas wiesz dokładnie, za co płacisz.

Studia podyplomowe to inwestycja, która zwraca się już w ich trakcie w postaci nowych umiejętności i kontaktów,
które zaowocują w biznesie. Wybierz studia podyplomowe w WSB i przekonaj się na własnym przykładzie, jak
inwestować w siebie, aby czerpać z tego korzyści teraz i w przyszłości.

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

1 rata
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Czesne
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Czesne
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