KURS ONLINE - Mediacje - dlaczego
zastępują Sąd - Jak zostać
Mediatorem Sądowym - Kto może być
-Jakie dokumenty -Ugody w sprawach
rodzinnych,rozwodowych, podziału
majątku, spadków, o zapłatę, w
sprawach gospodarczych i cywilnych.
Na szkoleniu dowiesz się wszystkiego i
o wszystko zapytasz. E-learning
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Nie

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2020/03/21/20394/546153

Cena netto

40,65 zł

Cena brutto

50,00 zł

Cena netto za godzinę

10,16 zł

Cena brutto za
godzinę

12,50

Usługa z możliwością dofinansowania

Nie

Liczba godzin usługi

4

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-08-22

Termin zakończenia
usługi

2020-08-22

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2020-06-14

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-08-22

Maksymalna liczba uczestników

50

Kategoria główna KU

Prawo i administracja

Kategorie dodatkowe KU

Rozwój osobisty
Usługi

Czy usługa pozwala na uzyskanie 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

Akademia Edukacji Zawodowej Elżbieta
Sobieraj

Osoba do kontaktu

Waldemar Sobieraj

E-mail

ekspertmediacji@wp.pl

Telefon

666512699

Cel usługi
Cel biznesowy
Poznaj zasady Mediacji i jak Ugoda zastępuje długie procesy sądowe

Cel edukacyjny
Naucz się jak korzystać z pozasądowych metod rozwiązywania sporów i problemów oraz dlaczego
warto z nich korzystać

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Mediacje - dlaczego zastępują Sąd a są znacznie tańsze
- Jak zostać Mediatorem Sądowym
Kto może być
Jakie dokumenty
Ugody w sprawach rodzinnych, rozwodowych, podziału majątku, spadków, o zapłatę, w sprawach
gospodarczych i cywilnych.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Dowiesz się dlaczego Mediacje są lepsze niż Sąd.
Jak zostać Mediatorem Sądowym
Jak zawrzeć ugodę, w jakich sprawach mediacja jest skuteczna i wiele innych

Grupa docelowa
Każdy kogo interesują mediacje
Każdy kto chce zostać Mediatorem
Każdy kto ma problemy w sprawach cywilnych, gospodarczych lub rodzinnych
Każdy...

Materiały dydaktyczne
Materiały w formie PDF-a

Informacje dodatkowe
Szkolenie ONLINE przez internet

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Harmonogram zostanie podany i
uzgodniony z uczestnikiem po zapisie
na kurs

Data
realizacji
zajęć
2020-0430

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

09:00

18:00

9:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Waldemar Sobieraj

Obszar specjalizacji

Szkolenie prowadzi Mediator Stały w sześciu
Sądach Okręgowych od 2013 roku.
Certyfikowany Trener Mediacji. Profesjonalny
Mediator Gospodarczy

Doświadczenie zawodowe

Szkolenie prowadzi Mediator Stały w sześciu
Sądach Okręgowych od 2013 roku.
Certyfikowany Trener Mediacji. Profesjonalny
Mediator Gospodarczy

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Szkolenie prowadzi Mediator Stały w sześciu
Sądach Okręgowych od 2013 roku.
Certyfikowany Trener Mediacji. Profesjonalny
Mediator Gospodarczy

Wykształcenie

Wyższe

Lokalizacja usługi
Adres:
00-004 Warszawa, woj. mazowieckie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
ONLINE - przez internet

Warunki logistyczne:

