Studia Podyplomowe Mediatorów Sądowych
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Studia podyplomowe

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2018/01/13/19184/121762

Cena netto

3 700,00 zł

Cena brutto

3 700,00 zł

Cena netto za godzinę

23,13 zł

Cena brutto za godzinę

23,13

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

160

Termin rozpoczęcia usługi

2018-10-01

Termin zakończenia usługi

2019-09-30

Termin rozpoczęcia rekrutacji

2018-05-15

Termin zakończenia rekrutacji

2018-09-30

Maksymalna liczba uczestników

40

Kategoria główna KU

Prawo i administracja

Kategorie dodatkowe KU

Rozwój osobisty
Zarządzanie i organizacja

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych

Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do
zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o
których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )

Zakres tematyczny

Studia Podyplomowe

Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji
zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje
zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku

Osoba do kontaktu

Anna Biernacka

E-mail

prawo-pdpl@uwb.edu.pl

Telefon

85 745 71 73

Cel usługi
Cel edukacyjny
Mediacje sądowe są kierunkiem mającym na celu kształcenie przyszłych mediatorów sądowych oraz innych osób profesjonalnie zajmujących się pomocą w
rozwiązywaniu konfliktów. Nadrzędnym celem proponowanych studiów jest zarówno teoretyczne jak i praktyczne przygotowanie słuchaczy do pozasądowego
rozwiązywania konfliktów społecznych w ramach alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów oraz prowadzenia mediacji w różnych dziedzinach, a
zwłaszcza w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych czy też karnych.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi

Przedmioty

Ilość
godzin

Zagadnienia
w.
programowe

Odniesienie
Punkty
do zakładanych
ECTS
efektów kształcenia

Sposób
weryﬁkacji
zakładanych
efektów
kształcenia

MODUŁ I:
PODSTAWY
I
ZASADY
50
WYBRANYCH
GAŁĘZI PRAWA W
ASPEKCIE MEDIACJI
Istota i cel
pozasądowych
sposobów
rozstrzygania
sporów
Podstawy i
zasady prawa
cywilnego oraz
postępowania
cywilnego w
aspekcie
mediacji
Podstawy i
zasady prawa
karnego i
postępowania
karnego w
aspekcie
mediacji
Podstawy i
zasady prawa
gospodarczego
a mediacje
Mediacja w
sprawach z
zakresu prawa
rodzinnego
Mediacje w
sprawach z
zakresu prawa
pracy

2

14

12

25

SP7_WG01,
SP7_WG05,
SP7_WK01,
SP7_UW03,
SP7_UW05,
SP7_KK04;

SP7_WG03,
SP7_WG06,
Egzamin
SP7_WK02,
pisemny w formie
SP7_UW03,
testu
SP7_KK03,

SP7_WG02,
SP7_WG06,
SP7_UW02,
SP7_UW06,
SP7_KK03,
SP7_KO01,
SP7_KO03;

SP7_WG04,
SP7_UW01,
SP7_UW03, Egzamin
SP7_KK01, pisemny w formie
SP7_KK04, testu
SP7_KO02,

SP7_WG01,
SP7_WG05,
SP7_UW02,
SP7_UW06,
SP7_KK02,
SP7_KK04,
SP7_KO03;

SP7_WG04,
SP7_UW01,
SP7_UW03, Egzamin
SP7_KK01, pisemny w formie
SP7_KK03, testu
SP7_KO01,

8

8

6

MODUŁ II:
PSYCHOLOGICZNE 23
ASPEKTY MEDIACJI

11

Psychologia
8
społeczna
Podstawy
6
psychologii
osobowości
Elementy
4
psychohigieny –
trening
Elementy terapii
5
uzależnień
MODUŁ III:
OSOBOWOŚCIOWE 25
ASPEKTY MEDIACJI
Mechanizmy
stresu i
5
kłamstwa
Analiza i
sposoby
6
diagnozy
konfliktów
Autoprezentacja
4
i kreowanie
wizerunku
Negocjacje i
10
mediacje
(wprowadzenia)

12

MODUŁ IV:
NEGOCJACJE
MEDIACJE,
KOMUNIKACJA
MIĘDZYLUDZKA

I
62

Zasady
12
komunikacji
werbalnej i
niewerbalnej
25
Trening
negocjacji
25
Trening mediacji

12

SP7_WG03,
SP7_UW01,
SP7_UW03,
SP7_UW06,
SP7_KK02,
SP7_KK04,
SP7_KO02,
SP7_KR01;

SP7_WG04,
SP7_UW02,
SP7_UW04,
Egzamin
SP7_KK01,
pisemny w formie
SP7_KK03,
testu
SP7_KO01,
SP7_KO03,

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Symbol* opisu charakterystyk
II stopnia PRK

OPIS CHARAKTERYSTYK
II STOPNIA PRK

Symbol**
efektu kształcenia

OPIS ZAKŁADANYCH
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:
SP7_WG01

Wiedza: absolwent zna i rozumie w pogłębionym SP7_WG02
stopniu teorie naukowe właściwe dla kierunku studiów
oraz kierunki ich rozwoju, a także zaawansowaną
metodologię badań

ma pogłębioną wiedzę w o różnych rodzajach struktur
społecznych
(kulturowych,
prawnych,
ekon
wykorzystywanych i uczestniczących w procesie mediac
istotnych elementach;

SP7_WG03

zna metody pozyskiwania danych niezbędnych przy p
prowadzeniu procesu mediacji, zna metody i narzędzi
interpretacji tekstów prawnych wymaganych w procesie me

SP7_WG04

ma pogłębioną wiedzę o człowieku, mechanizmach jego
zasadach komunikacji werbalnej i niewerbalnej;

S_P7S_WG

Wiedza: absolwent zna i rozumie w pogłębionym SP7_WG05
stopniu
charakter, miejsce
i znaczenie
nauk
społecznych w systemie nauk oraz ich relacje do innych
nauk.
SP7_WG06

S_P7S _WK

ma pogłębioną wiedzę
z
zakresu
alternatywnyc
rozwiązywania sporów, ich istoty, zasad i celu, a także
systemie nauk i relacjach względem innych nauk;

Wiedza: absolwent zna i rozumie zasady zarządzania SP7_WK01
zasobami własności intelektualnej oraz formy rozwoju
indywidualnej przedsiębiorczości.
SP7_WK02

ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organ
moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje
związanych z procesem mediacji i rządzących nimi prawid
oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działan

zna założenia i terminologię właściwą naukom prawnym or
nauk o kulturze i ﬁlozoﬁi, dysponuje wiedzą w za
wzajemnych relacji oraz właściwych im więzi społecznych;
zna zasady ochrony
intelektualnej;

praw

autorskich

zna
formy
organizacyjnoprawne
gospodarczej i różnice miedzy nimi;

oraz

praw

prowadzenia

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:
SP7_UW01

potrafi prawidłowo interpretować i oceniać zjawiska i proces
z prowadzeniem alternatywnych metod rozwiązywania spor

Umiejętności:
absolwent
potraﬁ
identyﬁkować,
interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska i procesy
społeczne oraz relacje między nimi z wykorzystaniem SP7_UW02
wiedzy z dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku
studiów.

potraﬁ w prawidłowy prognozować procesy i zjawiska
(kulturowe,
polityczne,
prawne,
ekonomiczne)
w
skuteczności mediacji w odniesieniu do postępowania s
wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi;

SP7_UW03

potraﬁ właściwie analizować przyczyny powstawania kon
przebieg oraz związanych z nimi zjawisk społecznych;

S_P7S _UW
SP7_UW04
Umiejętności: absolwent potraﬁ prawidłowo posługiwać
się systemami normatywnymi przy rozwiązywaniu
wybranych problemów z zakresu dyscyplin naukowych
SP7_UW05
właściwych dla kierunku studiów, w odniesieniu do
wybranych kategorii więzi społecznych lub wybranego
rodzaju norm.
SP_UW06

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do skutecznego przep
mediacji i skłonienia stron do wypracowania zadowal
porozumienia;

potraﬁ w prawidłowy sposób zastosować zdobytą wiedzę
podstaw prawa do rozwiązywania problemów natury pra
ramach procedur mediacyjnych;

wykorzystuje zdobytą wiedzę w zakresie pracy me
rozstrzygania dylematów tak natury prawnej, jak
pojawiających się w pracy zawodowej;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
krytycznej oceny odbieranych treści.

S_P7S _KK

SP7_KK01

prawidłowo identyﬁkuje
wykonywaniem zawodu;

i

rozstrzyga

dylematy

zw

SP7_KK02

posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisem
przygotowania wystąpień ustnych dotyczących zagadnień
z mediacją, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoret
także różnych źródeł;

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do SP7_KK03
uznawania
znaczenia
wiedzy
w
rozwiązywaniu
SP7_KK04
problemów poznawczych i praktycznych.

S_P7S _KO

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i
SP7_KO01
organizowania działalności na rzecz środowiska
społecznego.

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej r

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
SP7_KO02
inicjowania działania na rzecz interesu publicznego.

potraﬁ odpowiednio określić priorytety służące realizacji o
przez siebie lub innych zadania;

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
SP7_KO03
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;

Kompetencje społeczne: Absolwent jest gotów do
odpowiedzialnego
pełnienia
ról zawodowych
z
uwzględnieniem
zmieniających
się
potrzeb
społecznych, w tym:
S_P7S _KR

potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętnośc

SP7_KR01

- rozwijania dorobku zawodu,
- podtrzymywania etosu zawodu,

umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów s
(politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględnia
prawne, ekonomiczne, polityczne i etyczne;

- przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz
działania na rzecz przestrzegania tych zasad.
Objaśnienia oznaczeń:
* S_P7S_WG – przykładowy symbol opisu charakterystyk II stopnia
PRK

** SP7_WG01– przykładowy symbol efektu kształcenia

S - obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych
H - obszar kształcenia w zakresie nauk humanistycznych
P - obszar kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych
X - obszar kształcenia w zakresie nauk ścisłych
T - obszar kształcenia w zakresie nauk technicznych

SP7 efekty kształcenia dla studiów podyplomowych na
poziomie 6 lub 7 PRK

P6 lub P7 – poziom PRK
S – charakterystyka typowa dla kwaliﬁkacji uzyskiwanych w ramach
szkolnictwa wyższego
W – wiedza (kategoria opisowa)

W – wiedza (kategoria opisowa)

G – głębia i zakres

G – głębia i zakres

K – kontekst

K – kontekst

U – umiejętności (kategoria opisowa)

U – umiejętności (kategoria opisowa)

W – wykorzystanie wiedzy

W – wykorzystanie wiedzy

K – komunikowanie się

K – komunikowanie się

O – organizacja pracy

O – organizacja pracy

U – uczenie się

U – uczenie się

K – kompetencje społeczne (kategoria opisowa)

K – kompetencje społeczne (kategoria opisowa)

K – krytyczna ocena

K – krytyczna ocena

O - odpowiedzialność

O - odpowiedzialność

R – rola zawodowa

R – rola zawodowa
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia

Grupa docelowa
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, zwłaszcza kierunków: prawo, psychologia, pedagogika, resocjalizacja, socjologia. Studia skierowane
są do osób które przygotowują się do praktycznego wykonywania roli mediatora, także do pozasądowego rozwiązywania konﬂiktów społecznych w ramach
alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów i prowadzenia mediacji w różnych dziedzinach, a zwłaszcza w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych
czy też karnych.

Informacje dodatkowe
Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów podyplomowych jest stosowne, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa świadectwo ukończenia danych
studiów podyplomowych.
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez doświadczoną kadrę składającą się z wykładowców akademickich i praktyków.
Zajęcia dydaktyczne realizowane są w wymiarze godzin dydaktycznych tj. 45 min każda. W zamieszczonym harmonogramie uwzględnione są godziny zegarowe
(60 min)których ilość odpowiada liczbie godzin dydaktycznych. Przykładowo 10godzin dydaktycznych faktycznie realizowanych jest w godz. 8.00 - 16.45 (łącznie z
przerwami) mimo iż w harmonogramie godzina zakończenia jest późniejsza.

Harmonogram

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

2018-1001

00:00

00:00

0:00

Zajęcia dydaktyczne (I semestr)

2018-1020

08:00

18:00

10:00

3

Zajęcia dydaktyczne (I semestr)

2018-1124

08:00

18:00

10:00

4

Zajęcia dydaktyczne (I semestr)

2018-1125

08:00

18:00

10:00

5

Zajęcia dydaktyczne (I semestr)

2018-1208

08:00

18:00

10:00

6

Zajęcia dydaktyczne (I semestr)

2019-0112

08:00

20:00

12:00

7

Zajęcia dydaktyczne (I semestr)

2019-0126

08:00

20:00

12:00

8

Zajęcia dydaktyczne (I semestr)

2019-0209

08:00

20:00

12:00

9

Zajęcia dydaktyczne (II semestr)

2019-0223

08:00

20:00

12:00

10

Zajęcia dydaktyczne (II semestr)

2019-0309

08:00

20:00

12:00

11

Zajęcia dydaktyczne (II semestr)

2019-0323

08:00

20:00

12:00

12

Zajęcia dydaktyczne (II semestr)

2019-0406

08:00

20:00

12:00

13

Zajęcia dydaktyczne (II semestr)

2019-0413

08:00

20:00

12:00

14

Zajęcia dydaktyczne (II semestr)

2019-0518

08:00

20:00

12:00

15

Zajęcia dydaktyczne (II semestr)

2019-0601

08:00

20:00

12:00

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Zajęcia dydaktyczne realizowane są w wymiarze godzin dydaktycznych tj. 45 min każda. W
zamieszczonym harmonogramie uwzględnione są godziny zegarowe (60 min)których ilość
odpowiada liczbie godzin dydaktycznych. Przykładowo 10 godzin dydaktycznych faktycznie
realizowanych jest w godz. 8.00 - 16.45.

2

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Arkadiusz Bieliński

Obszar specjalizacji

Prawo i postępowanie cywilne; Alternatywne Metody Rozwiązywania Sporów ze
szczególnym uwzględnieniem mediacji.

Doświadczenie zawodowe

- Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego (Zakład Prawa Cywilnego) na Wydziale
Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; - Kierownik Studiów Podyplomowych
Mediatorów Sądowych na Wydziale Prawa UwB; - Stały mediator sądowy
wpisany na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu
Okręgowego w Białymstoku; - Autor ponad 90 publikacji naukowych z zakresu
prawa i postępowania cywilnego oraz mediacji w tym również podręczników
akademickich.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

- Wykładowca akademicki od 1999 r. na kierunkach: Prawo, Administracja,
Bezpieczeństwo Narodowe; - Kierownik Studiów Podyplomowych Mediatorów
Sądowych na Wydziale Prawa UwB od 2006 r.; - Trener szkoleń zawodowych
skierowanych do urzędników i praktyków prawa (w tym sędziów, radców
prawnych i adwokatów); - Mediator od 2010r. w sprawach cywilnych,
gospodarczych, rodzinnych i z zakresu prawa pracy wpisany na listę
mediatorów przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku (od 2017 r. stały
mediator sądowy).

Wykształcenie

Doktor nauk prawnych

Lokalizacja usługi

Adres:
Adama Mickiewicza 1
15-213 Białystok, woj. podlaskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
W przypadku dużego zainteresowania oferowanymi studiami
podyplomowymi Wydział Prawa zastrzega możliwość realizacji zajęć
w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego 1.

Warunki logistyczne:
Laboratorium
komputerowe,Udogodnienia
dla
osób
z
niepełnosprawnościami,Inne, Zarówno
w
budynku
przy ul.
Mickiewicza 1 jak i przy ul. Ciołkowskiego 1 dostępne są: bufet,
automaty z kawą i herbatą oraz zimnymi napojami i przekąskami,
bezpłatna szatnia, odpłatne urządzenia ksero, dostęp do czytelni
wraz z stanowiskami komputerowymi oraz zbiorami on-line,
bezpłatny parking.

