Studia podyplomowe dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych z elementami
wiedzy pozaprawnej

Zasady organizacji oraz rekrutacji na studia podyplomowe dla mediatorów z zakresu
mediacji w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej
prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

I. Postanowienia ogólne
§1
1. Określa się zasady organizacji oraz rekrutacji na studia podyplomowe dla mediatorów z
zakresu mediacji w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej prowadzone
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w ramach projektu nr
POWR.02.17.00-00-0009/18, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.17 Skuteczny
wymiar sprawiedliwości, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji.
2. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:
1) Projekcie – rozumie się przez to projekt nr POWR.02.17.00-00-0009/18,
dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości, Oś
Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji;
2) Studiach - rozumie się przez to studia podyplomowe dla mediatorów z zakresu
mediacji w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej prowadzone na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w ramach Projektu;
3) Kierowniku studiów – rozumie się przez to kierownika studiów podyplomowych
dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy
pozaprawnej prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego;
4) Sekretarzu studiów – rozumie się przez to sekretarza studiów podyplomowych dla
mediatorów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy
pozaprawnej prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
5) Kierowniku projektu – rozumie się przez to kierownika projektu nr
POWR.02.17.00-00-0009/18.
§2
1.
Studia prowadzone są na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr
POWR.02.17.00-00-0009/18
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, zawartej pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim a Ministerstwem
Sprawiedliwości.
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2. Działania merytoryczne związane z realizacją Studiów prowadzi Kierowników studiów we
współpracy z Sekretarzem studiów. Projektem zarządza Zespół zarządzający projektem w
składzie: Kierownik projektu, Specjalista ds. rozliczeń, sprawozdawczości i finansów.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach stosuje się postanowienia
Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim.
II. Organizacja Studiów
§3
1. Projekt obejmuje 2 edycje Studiów dla 50 uczestników (mediatorów) w każdej edycji. W
przypadku niezrekrutowania na pierwszą edycję Studiów 50 uczestników, dopuszcza się
zwiększenie limitu na drugą edycję o różnicę z tego wynikającą.
2. Zajęcia w toku Studiów, w łącznym wymiarze 160 godzin (1 godzina = 45 min.), są
prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi.
§4
1. Studia są organizowane i prowadzone w terminach:
1) I edycja: październik 2018 r. - czerwiec 2019 r.;
2) II edycja: październik 2019 r. - czerwiec 2020 r.
2. Studia będą organizowane w ciągu 2 dni następujących po sobie (piątek – sobota) w
łącznym wymiarze 16 godzin.
3. Terminy zajęć i program Studiów są zamieszczane na stronie internetowej Studiów pod
adresem www.wpia.uni.lodz.pl/mediacje.
4. W szczególnie wyjątkowych wypadkach Kierownik studiów może zmienić wymiar godzin
zajęć, przy czym niezwłocznie informuje się o tym fakcie każdego ze słuchaczy Studiów za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
§5
Studia są dla uczestników nieodpłatne.
III. Rekrutacja na studia
§6
1. Uczestnikiem Studiów może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) posiada dyplom ukończenia studiów wyższych;
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2) została wstępnie zakwalifikowana przez Komisję Rekrutacyjną do uczestnictwa w
danej edycji Studiów;
3) jest mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa
sądu okręgowego położonego w obszarze odpowiadającemu obszarowi właściwości
miejscowej Sądu Apelacyjnego w Białymstoku lub Sądu Apelacyjnego w Łodzi lub
Sądu Apelacyjnego w Warszawie bądź jest mediatorem wpisanym na listę mediatorów
prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub
uczelnię i przekazaną prezesowi sądu okręgowego położonego w obszarze
odpowiadającemu obszarowi właściwości miejscowej Sądu Apelacyjnego w
Białymstoku lub Sądu Apelacyjnego w Łodzi lub Sądu Apelacyjnego w Warszawie;
4) jest mediatorem, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 specjalizującym się w sprawach
cywilnych, w szczególności w sprawach gospodarczych;
5) złożyła w terminie określonym w § 10 ust. 3 lub w § 12 ust. 2 następujące dokumenty:
a)
dwa egzemplarze podpisanej umowy uczestnictwa w Projekcie;
b)
kwestionariusz osobowy;
c)
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby uczestnictwa w Projekcie;
d)
odpis albo poświadczoną przez Uniwersytet Łódzki bądź notariusza kserokopię
dyplomu ukończenia studiów wyższych;
e)
deklarację udziału w Projekcie;
f)
zaświadczenie o wpisie na listę stałych mediatorów bądź listę mediatorów, o
której mowa w ust. 1 pkt 3, aktualne na dzień zakończenia etapu procesu
rekrutacji, o którym mowa w § 8;
g)
oświadczenie, że nie uczestniczyła lub nie uczestniczy w studiach
podyplomowych dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach
gospodarczych prowadzonych przez inny podmiot w ramach konkursu nr
POWR.02.17.00-IP.04-00-001/18 dla obszaru odpowiadającemu obszarowi
właściwości miejscowej sądów apelacyjnych w Lublinie, w Katowicach, w
Krakowie oraz w Rzeszowie (I obszar) bądź dla obszaru odpowiadającemu
obszarowi właściwości miejscowej sądów apelacyjnych w Gdańsku, w
Poznaniu, w Szczecinie i we Wrocławiu (II obszar) lub nie ubiega się o
uczestnictwo w tych studiach;
h)
fotografię o rozmiarach 3,5 x 4,5 cm.
2. Wzory dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 5 lit. b, c, e, f oraz g są zamieszczone
na stronie internetowej Studiów pod adresem www.wpia.uni.lodz.pl/mediacje.
§7
1. Rekrutacja będzie przeprowadzana zgodnie z polityką równych szans.
2. Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna w składzie:
1)
Kierownik studiów - przewodniczący;
2)
Sekretarz studiów;
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3)

Kierownik projektu.

§8
1. Warunkiem rozpoczęcia rekrutacji mediatora na Studia jest zgłoszenie przez niego
uczestnictwa w Studiach.
2. Zgłoszenie uczestnictwa w Studiach polega na wypełnieniu i przesłaniu drogą
elektroniczną formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego www.wpia.uni.lodz.pl/mediacje. Formularz
jest dostępny w terminach określonych w ust. 4.
3. Zgłoszenie uczestnictwa w Studiach w sposób, o którym mowa w ust. 2 jest równoznaczne
ze złożeniem podania o przyjęcie na Studia.
4. Ustala się następujące terminy zgłaszania uczestnictwa w Studiach:
1)
I edycja studiów: 18 czerwca 2018 r. od godz. 10.00 do 11 września 2018 r. do godz.
15:00;
2)
II edycja studiów: 18 czerwca 2019 r. od godz. 10.00 do 10 września 2019 r. do godz.
15:00.
5. Zmiana terminów, o których mowa w ust. 4 jest możliwa w przypadku zaistnienia
nieprzewidzianych okoliczności. Kierownik studiów poinformuje niezwłocznie o nowych
terminach zgłaszania uczestnictwa w Studiach na stronie internetowej Studiów pod adresem
www.wpia.uni.lodz.pl/mediacje.
6. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń w rekrutacji do danej edycji Studiów przekroczy
przewidzianą liczbę miejsc o 15, możliwe jest wcześniejsze zakończenie przyjmowania
zgłoszeń.
§9
1. W terminie 7 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń Komisja Rekrutacyjna sporządza,
kierując się kolejnością zgłoszeń, listę osób wstępnie zakwalifikowanych do uczestnictwa w
Studiach (kandydatów) oraz listę rezerwową - jeżeli w rekrutacji do danej edycji Studiów
wyczerpano limit miejsc.
2. Komisja Rekrutacyjna przesyła kandydatowi drogą elektroniczną informację o wstępnym
zakwalifikowaniu bądź umieszczeniu na liście rezerwowej na adres email wskazany w
formularzu zgłoszeniowym.
3. Kandydaci otrzymują niezwłocznie pocztą elektroniczną, na adres podany w formularzu
zgłoszeniowym, dokumenty rekrutacyjne związane z udziałem w Studiach i Projekcie. Wzór
umowy określa załącznik nr 1 do niniejszych Zasad.
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4. Jeżeli liczba zgłoszeń nie przekroczyła limitu danej edycji, o którym mowa w § 3 ust. 1,
Komisja Rekrutacyjna wyznacza uzupełniające terminy zgłaszania uczestnictwa w Studiach i
zamieszcza je na stronie internetowej Projektu.
§ 10
1. Kandydat doręcza dokumenty wymienione w § 6 ust. 1 pkt 5 osobiście bądź drogą
pocztową na adres:
Sekretariat Studiów Podyplomowych dla Mediatorów
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Łódzki
Kopcińskiego 8/12 pokój 2.36
90-232 Łódź
w terminach określonych w ust. 3.
2. Dokumenty niepełne, wypełnione wadliwie lub nieczytelnie nie będą przyjmowane.
3. Ustala się następujące terminy doręczania dokumentów:
1) I edycja Studiów - do 21 września 2018 r.;
2) II edycja Studiów – do 20 września 2019 r.
W przypadku wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w § 8 ust.
6, Komisja Rekrutacyjna może ustalić inne terminy doręczania dokumentów, o czym
informuje kandydatów drogą elektroniczną na adres email wskazany w formularzu
zgłoszeniowym.
§ 11
1. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w § 10 ust. 3, bądź w przypadku
wcześniejszej rezygnacji kandydata, Kierownik studiów skreśla kandydata z listy osób
wstępnie zakwalifikowanych do uczestnictwa w Studiach. O skreśleniu kandydat
informowany jest niezwłocznie za pomocą poczty elektronicznej, na adres podany w
formularzu zgłoszeniowym.
2. Kandydat skreślony z listy może odwołać się do Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od
dnia poinformowania go o skreśleniu, określając pisemnie przyczynę uchybienia terminu.
Decyzja Komisji Rekrutacyjnej w przedmiocie odwołania jest ostateczna.
§ 12
1. Po uprawomocnieniu się skreślenia, o którym mowa w § 11, Kierownik studiów umieszcza
na liście osób wstępnie zakwalifikowanych do uczestnictwa w Studiach nazwisko osoby z
listy rezerwowej o najniższym numerze porządkowym i powiadamia o tym niezwłocznie tę
osobę za pomocą poczty elektronicznej, na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
2. Kandydat z listy rezerwowej jest obowiązany, w sytuacji określonej w ust. 1, do doręczenia
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dokumentów wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 5 w terminie 7 dni licząc od dnia powiadomienia
go o wolnym miejscu pod rygorem skreślenia z listy.
3. W przypadku odmowy uczestnictwa w Studiach lub bezskutecznego upływu terminu
określonego w ust. 2, kandydat z listy rezerwowej jest skreślany z listy osób wstępnie
zakwalifikowanych do uczestnictwa w Studiach, a na jego miejsce wpisywany jest kandydat o
kolejnym najniższym numerze porządkowym, którego powiadamia się niezwłocznie. Ust. 2
stosuje się odpowiednio.
§ 13
Kandydat staje się słuchaczem Studiów z dniem wydania przez Kierownika studiów decyzji o
przyjęciu na Studia, po uprzednim doręczeniu dokumentów wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 5,
w terminie określonym w § 10 ust. 3 lub w § 12 ust. 2.
§ 14
1. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół
zawierający:
1) listę słuchaczy Studiów;
2) listę kandydatów skreślonych wraz z podaniem przyczyny skreślenia, a w przypadku
wniesienia odwołania uzasadnienie decyzji utrzymującej w mocy decyzję o
skreśleniu;
3) listę osób nieprzyjętych z powodu niespełnienia kryteriów, o których mowa w § 6
ust.1;
4) listę rezerwową.
2. Komisja Rekrutacyjna przesyła drogą elektroniczną osobom, które zgłosiły uczestnictwo,
informacje o wpisaniu na listę słuchaczy Studiów lub listę rezerwową.
§ 15
1. W przypadku rezygnacji słuchacza ze Studiów, postanowienia § 12 i 13 stosuje się
odpowiednio. Przyjęcie nowego kandydata na Studia możliwe jest do dnia, w którym nie
przeprowadzono więcej niż 20% zajęć w ramach danej edycji Studiów.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik studiów może przyjąć nowego
kandydata na Studia, mimo przeprowadzenia więcej niż 20% zajęć w ramach danej edycji
Studiów.
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Lista załączników:
Załącznik nr 1 – wzór umowy uczestnictwa w Projekcie.
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