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STUDIA PODYPLOMOWE  

MEDIACJE SĄDOWE I POZASĄDOWE 

Cel studiów:  
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do konstruktywnego rozwiązywania różnorodnych konfliktów na 
drodze mediacji sądowej i pozasądowej. W trakcie zajęć słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu 
komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu, technik wywierania wpływu społecznego. Ponadto słuchacz 
uzyska wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności do prowadzenia mediacji w różnych dziedzinach, w 
szczególności w zakresie mediacji rówieśniczych, cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, karnych i 
pracowniczych. 
Studia są prowadzone wg standardów kształcenia mediatorów Ministerstwa Sprawiedliwości oraz zgodnie 
z wymogami Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze 
Sprawiedliwości.  
Ukończenie studiów daje uprawnienia do samodzielnego prowadzenia mediacji i ubiegania się o wpis do Sądu 
Okręgowego na listę stałych mediatorów sądowych. 
Wykłady, zajęcia praktyczne i seminaria prowadzone są wyłącznie przez praktyków z wieloletnim 
doświadczeniem  m.in. psychologów, mediatorów, sędziów, adwokatów, przedstawicieli Ministerstwa 
Sprawiedliwości. 
Adresaci: 
Studia podyplomowe adresowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie zainteresowanych 
zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych i rozwojem kompetencji osobistych. 
Czas trwania: 2 semestry - 160 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się podczas sobotnio-niedzielnych 
zjazdów, średnio dwa zjazdy w miesiącu.  
Opłata za studia:  

Opłata za studia wynosi 3200 zł (możliwa płatność w dwóch ratach 1600 zł). 

Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy przesłać pocztą na adres Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, 
59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5A, z dopiskiem "Studia Podyplomowe" 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. 
Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się minimalnej, niezbędnej liczby kandydatów. 
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WYKAZ PRZEDMIOTÓW  
MEDIACJE SĄDOWE I POZASĄDOWE 

 
I semestr 

L.p. Przedmiot L. godz. 

1. Psychologia konfliktu 12 

2. Wprowadzenie do negocjacji 6 

3. Wprowadzenie do mediacji 6 

4. Techniki wywierania wpływu społecznego 10 

5. Etyka w pracy mediatora 10 

6. Mediacje cywilne 16 

7. Mediacje rówieśnicze 16 

Razem: 76 

 
 
 

II semestr  

L.p. Przedmiot L. godz. 

1. Mediacje rodzinne 18 

2. Mediacje w sprawach karnych 18 

3. Mediacje gospodarcze 18 

4. Mediacje pracownicze 18 

5. Konstruowanie umów i ugód w sprawach cywilnych 12 

Razem: 84 

 


