Mediátorképzés a Miskolci Egyetemen!
Már most lehet jelentkezni a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának szakmai
vezetésével zajló, a Felnőttképzési Regionális Központ által szervezett "Általános és igazságügyi
mediátor (közvetítő)" szakokleveles kurzusára.
Az immár 9. évfolyamát kezdő, gyakorlatorientált, intenzív képzés célja, hogy a tréningtechnikák
és oktatási módszerek széles körének alkalmazásával kompetenciaalapú tudást biztosítson a
konfliktuskezelés és mediáció területén.
A 250 órás, két szemesztert felölelő kurzus öt moduljának központi egységét a mediáció
általános és speciális technikáinak elsajátítását biztosító tréningek adják, amelyek a különböző
konfliktushelyzetekben (pl.: társas környezetnek belüli vagy kívüli) illetve konfliktustípusok (pl.:
oktatási, gazdasági) esetén alkalmazandók. A Hallgatók ezen túl megismerkedhetnek az
eredményes és etikus mediátori munkához elengedhetetlen olyan tudásanyaggal is, mint a
kérdezéstechnikák, a kommunikációs kompetenciák vagy az ügyfél- és önismeret legfontosabb
pszichológiai kérdései. Mindeközben képet kapnak a legújabb nemzetközi technikákról és
megoldásokról (pl.: e-mediáció).
A képzés szakoklevéllel (a korábbi terminológia szerint másoddiplomával) zárul. Ennek
megfelelően a kurzus záró-szemeszterében kerül sor a diplomamunka megvédésére és a
záróvizsgára is.
A Miskolci Egyetem elkötelezett a minőségi képzés és az értékálló tudás biztosítása iránt. A
szakokleveles kurzus alapítását és indítását az Oktatási Hivatal OH-FHF/650-5/2008. sz.
határozatával engedélyezte. A képzés megfelel a közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről
szóló 63/2009. (XII. 17.) IRM rendelet előírásainak, s az oktatásban a minisztérium által
akkreditált, senior fokozatú trénerek, mentor mediátorok, több évtizedes felnőttképzési
tapasztalattal rendelkező oktatók vesznek részt. A színvonalas és felelősségteljes mediátori
tevékenység folytatásához szükséges kompetenciák elsajátítását többek között szakmai gyakorlat,
co-mediáció, esetmegbeszélés is szolgálja csakúgy, mint a tréningeket záró gyakorlati vizsga.
A képzésre a jelentkezés folyamatos, melynek díja 180.000/félév + záróvizsga-időszak díja.
A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara a szakirányú (másoddiplomás) képzések széles
spektrumával áll az Önök rendelkezésére:
Igazságügyi szociális tanácsadó, Bűnmegelőzési koordinátor, Foglalkoztatási és rehabilitációs jogi
tanácsadó, Fogyatékosságügyi tanácsadó, Nemzeti és etnikai kisebbségvédelmi tanácsadó
képzések.
Rövid ciklusú felnőttképzési programokra is várjuk az érdeklődőket: A kiskorúak bűnözése elleni
fellépés új útjai, Az áldozatpolitika új irányai Magyarországon, Bűnelkövetők reintegrációjának új
lehetőségei
Keresse képzéseinket honlapunkon (www.felnottkepzes.uni-miskolc.hu), felvilágosítást kérhet
Fábián Zsuzsa ügyvivő szakértőtől (Tel.: 46/565-111/2081, Fax: 46/565-493,e-mail:
tkzsuzs@uni-miskolc.hu ).
Érdeklődését várjuk!

