NADALJEVALNO IZOBRAŽEVANJE MEDIATORJEV
4. marec 2019
Spoštovani!
Nova univerza, Evropska prava fakulteta se je z leti uveljavila kot uspešna
visokošolska institucija, ki v okviru svojih podiplomskih študijskih programov ponuja
poleg prava tudi inovativna znanja s področja alternativnega načina reševanja
sporov.
Mediacije postajajo vse bolj pogost način reševanja sporov, zato sta bogata
teoretična in praktična podkovanost mediatorjev bistvenega pomena za
zagotavljanje kakovosti izvedbe mediacijskega postopka.
Letošnje intenzivno 12-urno izobraževanje mediatorjev, ki ga organizira fakulteta,
je usmerjeno k vsebinski in praktični nadgradnji obstoječih znanj. Pri njegovi izvedbi
bodo sodelovali uveljavljeni domači in tuji strokovnjaki, ki bodo svoje znanje in
izkušnje delili z udeleženci dogodka.
Izobraževanje bo potekalo 4. marca 2019, od 9:00 do 19:00, v prostorih Nove
univerze, Evropske pravne fakultete, v Novi Gorici.

Vljudno vabljeni!
dr. Bojan Grum,
dekan

URA

PROGRAM

8.30 – 9.00
9.00 – 9.30

Registracija udeležencev
prof. dr. Peter Jambrek
Pozdravni nagovor

9.30 – 11.00

dr. Polona Matjan Štuhec
Empatija in načini odnosov

11.00 – 11.15

Odmor za kavo

11.15 – 12.45

dr. Polona Selič
Značilnosti osebnosti in vedenja zlorabljevalcev v
partnerskih odnosih kot dejavnik tveganja za proces
in izid mediacije

12.45 – 13.45
13.45 – 15.15

Odmor za kosilo ( Kosilo vključeno v ceno)
dr. Zoran Milivojević
Emocije v mediaciji

15.15 – 16.45

Nina Ana Jäger
Mediacija v slovenskih osnovnih in srednjih šolah

16.45 – 17.00
17.00 – 18.30

Odmor za kavo
Janez Starman in mag. Gordana Ristin
Interaktivna delavnica: Ali v mediaciji obstajajo vzorci
ravnanja strank in vzorci odzivov mediatorjev?

18.30 – 19:00
Zaključek in podelitev certifikatov
V nadaljevanju se nahaja program izobraževanja ter informacije o kotizaciji
in načinu prijave.

TERMIN:
Nova Gorica, 04.03.2019, 9:00 do 19:00h.
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta, Delpinova ulica 18/b, 5000 Nova
Gorica, stavba EDA Center, 1. nadstropje
KOTIZACIJA:
Kotizacija za udeležbo na celodnevnem izobraževanju znaša 110 EUR z
vključenim DDV (cena brez DDV znaša 90,16 EUR). Cena vključuje 12-urno
intenzivno izobraževanje, kosilo, prigrizke in kavo med odmori, parkiranje
v garaži ter potrdilo o udeležbi.
GRADIVO ZA UDELEŽENCE:
Gradivo boste prejeli v elektronski obliki (PPT predstavitve) na navedene enaslove.
PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE:
Izpolnjeno prijavnico skupaj s potrdilom o plačilu kotizacije pošljete po
e-pošti na monika.furlan@epf.nova-uni.si. Prijave zbiramo do vključno
19. februarja 2019 oziroma do zapolnitve prostih mest (75 udeležencev).
Odjave sprejemamo v pisni obliki do pet delovnih dni pred izvedbo
izobraževanja.
PLAČILO:
Kotizacijo poravnate po predračunu, ki je priloga temu vabilu. Pri sklicu
navedite ime in priimek osebe, ki se bo izobraževanja udeležila.
POTRDILO O UDELEŽBI:
Program bo izveden v obsegu 12-pedagoških ur. Udeleženci bodo ob koncu
izobraževanja prejeli potrdilo o udeležbi.
INFORMACIJE:
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko številko
05 338 44 06 vsak dan od 8.00 do 12.00 (kontaktna oseba Monika Furlan) ali
pa nam pošljite vaša vprašanja po e-pošti na monika.furlan@epf.nova-uni.si.
Vljudno vabljeni!

NADALJEVALNO IZOBRAŽEVANJE MEDIATORJEV
PRIJAVNICA NA IZOBRAŽEVANJE
Podatki o udeležencu:
Ime in priimek udeleženca izobraževanja:
_____________________________________________________________
E-poštni naslov udeleženca (za obveščanje):
_____________________________________________________________
Ustanova/delodajalec:
_____________________________________________________________
Telefonska številka udeleženca (za obveščanje):
_____________________________________________________________
Ime izobraževanja: Nadaljevalno izobraževanje mediatorjev
Termin izobraževanja: 04.03.2019
Podatki o plačniku (ustrezno označite in dopolnite):


fizična oseba:
__________________________________________________________
 pravna oseba:
__________________________________________________________
Priloga:
- dokazilo plačilu kotizacije v višini 110 EUR

